ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 30Ζ
26.11.2015

ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ
ΘΝΟΡΠΑΠ 10 – 10447 ΑΘΖΛΑ
ΡΖΙ. & FAX: 210 7247505-7

2

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 30Η

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΗΟΝΓΝΠ 2014 - 2019

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ 30Ζ
26.11.2015

3

4

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 30Η

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Ππλεδξίαζε 30Ζ
Ρεο 26εο Λνεκβξίνπ 2015
Ζκέξα: Ρξίηε θαη ψξα: 20:30 κ.κ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 14εο Αλακφξθσζεο ηνπ

48

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
2.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ή κε ρξεψλ

49

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 - ιφγσ
παξαγξαθήο.
3.

Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ή κε ρξεψλ

50

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006.
4.

Ιήςε

απφθαζεο

πεξί

αηηήκαηνο

γηα

δηαγξαθή

50

Ιήςε απφθαζεο γηα κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ ζηα φξηα

51

πξνζαπμήζεσλ.
5.

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο (ζρεη: 93/2015 Απφθαζε
ΔΞΕ).
6.

Ιήςε απφθαζεο γηα κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ ζηα φξηα
αξκνδηφηεηαο

ηνπ

Γήκνπ

καο

(ζρεη:

55

101/2015

Απφθαζε ΔΞΕ).
7.

Ιήςε

απφθαζεο

ζεκαηνδφηε

γηα

ηελ

(πεδνθάλαξνπ)

εγθαηάζηαζε
επί

ηεο

θσηεηλνχ

νδνχ

57

Πηξ.

Θαξατζθάθε-Ξι. Ζξψσλ (ζρεη: 102/2015 Απφθαζε
ΔΞΕ).
8.

Νξηζκφο εηδηθνχ νξγάλνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ φξσλ

64

ιεηηνπξγίαο Ξαηδφηνπσλ.
9.

Ιήςε απφθαζεο πεξί Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ
Σατδαξίνπ έηνπο 2016.

65

8
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Θαηαλνκή 4εο επηρνξήγεζεο Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πξνο

37

ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
2.

Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ

37

θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
3.

Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη

37

ηνπο άπνξνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
4.

Κεξηθή ηξνπνπνίεζε δεκνηηθψλ ηειψλ - Θαζνξηζκφο
ηέινπο

ρξήζεο

πεδνδξνκίσλ,

πιαηεηψλ

38

θαη

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
5.

Κεξηθή ηξνπνπνίεζε δεκνηηθψλ ηειψλ - Θαζνξηζκφο

40

ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ.
6.

Έγθξηζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ Πρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2014.

40
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα θαζίζνπκε ιίγν παξαθαιψ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Λα μεθηλήζνπκε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Λα
πάξνπκε παξνπζίεο. Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο. Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο, Γανπάρεξ
Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Βνξέαο
Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο, Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια,
Σνπδεινχδεο Κφζρνο, Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο, Γεκνπιά Καξία, Εέξβα
Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία,
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξηνο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι,
Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε,
Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο

Βαζίιεο,

Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε
Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο
Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηηο εξσηήζεηο, έρεηε
πάξεη κία πξφζθιεζε απφ ηνπο παιαηκάρνπο ηνπ Θξηάκβνπ νη νπνίνη θαινχλ
ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηε Γεπηέξα 7 Γεθεκβξίνπ θαη ψξα 18.30 ζην
Ράθεο Σαξαιακπίδεο ζε θηιαλζξσπηθφ αγψλα κεηαμχ ηεο νκάδαο ηνπ
Θξηάκβνπ ησλ παιαηκάρσλ θαη ηνπ Ήθαηζηνπ Ξεξηζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθεληξσζνχλ ηξφθηκα θαη είδε πξψηεο αλάγθεο ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ
ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ
ζπκπνιίηεο καο ελφςεη ησλ ενξηψλ. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα, ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, θ. Ξξφεδξε, θ.
Γήκαξρε. Ξάλσ απφ φια, θαη πξηλ μεθηλήζσ, ζα ήζεια λα ζπγραξψ θαη λα
επρεζψ θαιή επηηπρία ζηνλ Θψζηα ηνλ Βνξέα ζε απηήλ ηε δχζθνιε ζέζε πνπ
ηνπ αλαηέζεθε. Δίλαη κία απνζηνιή γηα ηελ νπνία δελ έρεη δηθαίσκα λα
απνηχρεη. Θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα απνηχρεη γηαηί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα
ήηαλ ν πην ζθιεξφο θξηηήο ζηνπο αλάινγνπο Αληηδεκάξρνπο ησλ ηερληθψλ
έξγσλ θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ρίιεο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λαη. Θαη γηα ηνλ Ζιία έρνπκε λα πνχκε έλα επραξηζηψ γηα φηη
πξφζθεξε θαη φηη πξνζπάζεζε θαη φηη απνηέιεζκα έθεξε γηα ην θαιφ ηεο
πφιεο. Ξξφεδξε, δελ έρσ πάξα πνιιέο εξσηήζεηο, γηαηί πεξηκέλνπκε ηελ
Θπξηαθή πνπ ζα μελπρηήζνπκε εδψ απφ ηηο ελληά ε ψξα ην πξσί πνπ ζα
έξζνπκε, κε ηα γαιαηάθηα καο θαη κε φια ηα ζρεηηθά. Θα κείλσ κφλν ζε έλα
ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη, πνπ έρεη δχν φςεηο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην
ζηξαηφπεδν ηνπ Σατδαξίνπ, αιιά απφ άιιε γσλία πνπ θάπνηνη άιινη
ζπλάδειθνη αζρνινχληαη, γηα λα κελ επαλαιακβαλφκαζηε.
Ν Γηψξγνο ν Θακίλεο είλαη ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ. Ν Γηψξγνο Θακίλεο ζε
δηάθνξεο ζπλαληήζεηο είηε ζηελ ΔΔΡΑ είηε ζηελ ΘΔΓΔ, θαη ζηελ … πξνρζέο,
δηαηείλεηαη φηη πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ πνπξγφ Άκπλαο λα θάλεη ηα αλελεξγά
ζηξαηφπεδα

ηνπ

Σατδαξίνπ

έλαλ

απφ

ηνπο

ρψξνπο

θηινμελίαο

ησλ

πξνζθχγσλ. Θαη δε ζα ην θαηέζεηα ηφζν ζνβαξά ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην

εάλ

δελ

ήκνπλ

απηφπηεο

κάξηπο

ηεο

ζπδήηεζεο.

Θαη

πιεξνθνξήζεθα φηη θαη ζε ζπλέληεπμε ηνπ ηδίνπ ζηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο, ηζρπξίζηεθε ην ίδην πξάγκα. Θαη ηζρπξίζηεθε απηφ, αιιά εθεί
ελέπιεμε θαη ην φλνκα ζαο, Γήκαξρε.
Δίπε φηη ελψ ν Γήκαξρνο ηνπ Σατδαξίνπ δέρεηαη λα γίλνπλ ηα ζηξαηφπεδα
ρψξνη θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ, ν θ. Θακκέλνο ηνλ αγλνεί θαη ηα ινηπά. Θα
ήζεια, ινηπφλ, αλεμάξηεηα ε θάζε παξάηαμε θαη ν θάζε ζπλδπαζκφο πσο
βιέπεη απηή ηε δηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπιάρηζηνλ λα καο
ελεκεξψζεη ν Γήκαξρνο γηα έλα ηφζν πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ είλαη ε θηινμελία
ησλ πξνζθχγσλ θαη λα καο αλαθέξεη ην παξαζθήλην απηήο φιεο ηεο
ππφζεζεο. Πε ζπλέρεηα απηνχ, ζα ήζεια λα πσ φηη αλ κηιάκε γηα ηνλ ρψξν
πνπ ππάξρεη θαη ην κπιφθ δεθαπέληε, λνκίδσ φηη ηα πξάγκαηα θάπσο
δπζθνιεχνπλ γηα κηα ηέηνηα απφθαζε θαη γηα κηα ηέηνηα δξάζε.
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Θαη λα ζπγραξψ θαη εγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ, νη ζπλάδειθνη κνπ εδψ ζηε
δεκνηηθή καο Ξαξάηαμε, ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπληνληζηέο θαζεγεηέο ηνπ 1νπ
ΓΔΙ γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ έθεξαλ ζηνλ
δηαγσληζκφ πνπ αλέθεξαλ, ην κπιφθ δεθαπέληε ζην Ίδξπκα Κείδνλνο
Διιεληζκνχ, θαη θπζηθά ηνλ θ. Φσηεηλάθε θαη ηνλ θ. Ηγγιέζε πνπ ζπλέδξακαλ
κε ηα αξρεία ηνπο θαη ινηπά ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.
Θαη κία εξψηεζε. Αλ κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ππήξμε θάπνηα
ππνζηήξημε θαη απφ ην δηθφ καο Ξλεπκαηηθφ Θέληξν, απφ ην ηζηνξηθφ αξρείν
ηνπ Γήκνπ καο, θαη αλ είρε θάπνηα ζπκκεηνρή, γηαηί δελ αθνχζηεθε πνπζελά ν
Γήκνο Σατδαξίνπ ζαλ Γήκνο Σατδαξίνπ. Παλ πφιε θαη ινηπά, αθνχζηεθε πάξα
πνιιέο θνξέο θαη ζε ζπλεληεχμεηο πνπ έδσζαλ ζε πάλει ζηελ ΔΟΡ. Απηά ηα
δχν ζέισ λα ξσηήζσ θαη ζέινπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ:

Θαιεζπέξα

θαη

απφ

εκέλα.

Σξφληα

πνιιά

ζηελ

θα

Σαηδεζηεξγίνπ. Ππγραξεηήξηα θαη θαιή επηηπρία ζην έξγν ηνπ θ. Βνξέα. Δγψ
ζε ζρέζε κε ην ζηξαηφπεδν επ’ αθνξκή ηνπ γλσζηνχ ζέκαηνο γηα ην
ςήθηζκα ην νπνίν είρακε θέξεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, βξεζήθακε κε ηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε, βγήθε θαη ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ. Ξέξαλ απφ ην ζέκα ηνπ
ζηξαηνπέδνπ πνπ ζρεδφλ νκφθσλα ςεθίζηεθε λα θεξπρζεί ηζηνξηθφο ηφπνο
θαη αγθαιηάζηεθε απφ απηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζπδεηήζακε άιια δχν
ζέκαηα κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, έλα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα δχν
εθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο εξγνιαβηθήο
ζχκβαζεο γηα ην παιαηφ Γεκαξρείν, πνπ, ζέισ λα ην πσ, εδψ ράξε ζηε δηθή
καο θπξίσο παξέκβαζε πάξζεθε πίζσ.
Απηά ηα δχν εθαηνκκχξηα, ελ πάζε πεξηπηψζεη, θαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ
Θνδσξή ηνπ Ππειηφπνπινπ θαη ηεο Οέλαο ηεο Γνχξνπ, ππνηίζεηαη φηη
πξννξίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο άιινπο ζθνπνχο, θπξίσο γηα αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο
εγθαηαζηάζεσλ.

θαη
Λέεο

βειηίσζε
αζιεηηθέο

ησλ

ήδε

πθηζηακέλσλ

εγθαηαζηάζεηο

θαη

αζιεηηθψλ

βειηίσζε

ησλ

πθηζηακέλσλ. Πηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε, καο είπε
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φηη ν ίδηνο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα πεξηκέλεη ψξηκεο κειέηεο απφ ηνλ Γήκν, νη
νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ δνζεί. Σσξίο ηηο ψξηκεο κειέηεο, εάλ ππάξμνπλ
ψξηκεο κειέηεο, ηα ρξήκαηα είλαη εδψ θαη κπνξνχλ άκεζα λα εθηακηεπζνχλ.
Σσξίο ηηο ψξηκεο κειέηεο, δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε απηά ηα ρξήκαηα, πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ απηά ηα έξγα λα πινπνηεζνχλ, πνπ φινη ζέινπκε λα
γίλνπλ θπζηθά.
Κία πξνζεζκία πνπ έζεζε, γηαηί εηπψζεθε φηη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ πνπ
ςεθίδεηαη ηψξα δελ πξνιαβαίλεη λα ην εληάμεη. Καο είπε θέξηε έζησ κέρξη ην
Φιεβάξε λα ην πεξάζνπκε ζηελ αλακφξθσζε. Ρν ζρφιην ζαο πάλσ ζε απηφ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θαληάδνκαη, φπσο είπα, φηη φινη ζέινπκε λα
πινπνηεζνχλ ηα έξγα απηά. Ρη θάλνπκε; Θαη εάλ είλαη ζέκα κειεηψλ ή φρη
ηειηθά.
Κηα άιιε εξψηεζε πνπ αθνξά ηε γεληθφηεξε απαμίσζε ηεο δεκνηηθήο
πεξηνπζίαο. Γχν παξαδείγκαηα ηξαληαρηά ζα αλαθέξσ εδψ. Ρν έλα έρεη λα
θάλεη κε ην δηαηεξεηέν επί ηεο Ηεξάο Νδνχ θαη Κπεξεβνχ, ην γλσζηφ, ην
παιηφ Γεκαξρείν θαη παιηφ θνηλνηηθφ ηαηξείν ηνπ Σατδαξίνπ. Απφ φζν
γλσξίδνπκε,

έρεη

κεηαγξαθεί

ε

πξάμε,

ε

ηδηνθηεζία

πιένλ

κε

ηε

ρξεκαηνδφηεζε πνπ ππήξμε, είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. Υζηφζν, βξίζθεηαη
απφ φηη βιέπνπκε ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε.
Ρη ελέξγεηεο γίλνληαη δεδνκέλνπ φηη έρεη θαη κία ηδηαίηεξε ηζηνξηθή αμία,
πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ζηε ζέζε πνπ ηνπ αξκφδεη σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ. Γηαηί, ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, φζν ηα αθήλνπκε,
θαληάδεζηε φινη φηη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε ζα γίλεηαη φζν κέλεη αλελεξγφ
παξά ζε θαιχηεξε. Άιιν έλα ζέκα αθνξά ην νηθφπεδν 3εο Πεπηεκβξίνπ θαη
Πεθέξε, αλ ζπκάκαη θαιά, γσλία ζην δάζνο. Δθεί πέξα θαηά θαηξνχο
πεγαίλνληαο πξνο ην αζιεηηθφ θέληξν, βιέπσ … . Αλήθεη ζηνλ Γήκν, είλαη
δεκνηηθή πεξηνπζία. Βιέπσ θαηά θαηξνχο κπαηλνβγαίλεη έλα ηξνρφζπηην, δελ
μέξσ αλ είλαη ηνπ γείηνλα, δελ μέξσ πνηαλνχ είλαη. Θαη αλ ζπκάκαη θαιά ε
ηακπέια πνπ ππήξρε, έρεη πάςεη λα ππάξρεη εθεί.
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Δδψ ζέισ λα θάλσ έλα ζρφιην φηη γεληθφηεξα ζηε δεκνηηθή πεξηνπζία θαη ζηα
νηθφπεδα ηα νπνία αλήθνπλ ζηνλ Γήκν, ζεσξψ φηη πξέπεη άκεζα λα ηεζεί
κέζα ζην νηθφπεδν κεγάιε ηακπέια πνπ λα αλαθέξεηαη κε δηαθξηηφ θαη
επαλάγλσζην ηξφπν: δεκνηηθή πεξηνπζία Σατδαξίνπ. Ρη γίλεηαη κε απηά ηα δχν
θαη έλα γεληθφηεξν ζέκα γηα ηε δεκνηηθή πεξηνπζία θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο,
πνπ θαληάδνκαη φινπο καο πξνβιεκαηίδεη.
Θαη έλα ηειεπηαίν πνπ κνπ θαίλεηαη φηη θαη πέξπζη ην είρα ζέζεη, ίζσο ζε
κεηαγελέζηεξν ρξνληθά Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δειαδή ίζσο ηνπ Γεθεκβξίνπ.
Αιιά βιέπσ φηη ε ηάζε, φπσο θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, είλαη ν ζηνιηζκφο θαη
νη ππφινηπεο εθδειψζεηο λα γίλνληαη λσξίηεξα θέηνο. Αλ ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο Σξηζηνπγελληάηηθεο
εθδειψζεηο, ηνλ ζηνιηζκφ, δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εκπνξηθφ ζχιινγν,
θαη πνηεο είλαη απηέο. Αλ είλαη πξνο δξνκνιφγεζε, δξνκνινγνχληαη, ή έρνπλ
δξνκνινγεζεί ήδε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Κία αλαθνίλσζε-ελεκέξσζε,
θαηαξρήλ. Λα ζαο πσ φηη ζήκεξα εγθξίζεθαλ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή νη
επηζθεπέο ζην 4ν Ιχθεην, ζην ππφγεην ηνπ 4νπ Ιπθείνπ, ηνπ θαπζηήξα θαη
φισλ ησλ άιισλ κεραλεκάησλ. Δπνκέλσο, ζα πινπνηεζεί άκεζα απφ ηνλ
εξγνιάβν ηνπ 4νπ Ιπθείνπ, δε ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη θάπνηα ελέξγεηα απφ ηνλ
Γήκν. Νη δαπάλεο είλαη πιένλ επηιέμηκεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ,
ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο είρακε πεη, επεηδή αθφκε δελ
έρεη γίλεη νξηζηηθή παξάδνζε γηα ρξήζε.
Κε αθνξκή, ηψξα, ηε ζπδήηεζε γηα ην 4ν Ιχθεην, ήζεια λα ξσηήζσ ηη γίλεηαη
κε ηελ νδφ Καθξπγηάλλε. Ξξνβιεπφηαλ, αξρηθά, φηαλ θαηαζθεπάζηεθε ην 4ν
Ιχθεην, ε δηάλνημε ηεο νδνχ Καθξπγηάλλε, έμη κέηξα πιάηνο. Απηή ηε ζηηγκή
είλαη έλα πνιχ κηθξφ δξνκάθη, ην νπνίν δε θσηίδεηαη. Δίλαη θαη επηθίλδπλν, ζα
έιεγα, αλάκεζα ζε δχν ζρνιεία. Ρα βξάδηα δελ ππάξρεη εθεί θαλέλαο έιεγρνο
ηεο θίλεζεο, αιιά δπζθνιεχνληαη πνιχ θαη νη θάηνηθνη λα ην δηαζρίζνπλ.
Νπζηαζηηθά απφ εθεί πεξλάεη θαη έλα κεγάιν ηεο Γξεγνξνχζαο γηα λα βγεη
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ζηελ Θαβάιαο λα πάξεη ην ιεσθνξείν ή αθφκε θαη λα πάεη ζην ζνχπεξ κάξθεη
γηα θαζεκεξηλή ηνπ ρξήζε. Γειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ απηφ ην δξνκάθη.
Ήηαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή λα
γίλεη ε δηάλνημε ηνπ θαη ν θσηηζκφο.
Αθφκε θαη γηα αληηπιεκκπξηθνχο ιφγνπο, λνκίδσ ζα πξέπεη λα αλνηρζεί, γηαηί
απηή ηε ζηηγκή, έηζη φπσο είλαη, είλαη θαη ιίγν, πέξα απφ ζηελφ, είλαη θαη
αδηέμνδν θαη κπνξεί λα ζπζζσξεπηνχλ εθεί ζε κία δπλαηή βξνρή φγθνη
πδάησλ. Δπνκέλσο, ε εξψηεζε είλαη απηή. Αλ πξνγξακκαηίδεηε θάπνηα ζηηγκή,
λα πξνρσξήζεη απηφ ην έξγν θαη λα γίλεη ε δηάλνημε ηεο νδνχ Καθξπγηάλλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα ξσηήζεη; Ζ θα Οεγάθε.
ΟΖΓΑΘΖ: Θαιεζπέξα. Βξέζεθα ηηο κέξεο ηνπ Ξνιπηερλείνπ ζην 4ν Γπκλάζην
θαη ράξεθα πάξα πνιχ πνπ γίλνληαη νη ειαηνρξσκαηηζκνί ηψξα ζην ζρνιείν.
λησο αιιάδεη θαη ε φςε. Κε αλεζπρεί, φκσο, ην ζέκα ησλ κνλψζεσλ ζηηο
νξνθέο, ην νπνίν παξακέλεη. Δίλαη έλα πξφβιεκα ρξφλην. Δγψ απφ ηφηε πνπ
είκαη Γηεπζχληξηα αιιά θαη πξηλ ν θ. Θπξηαθίδεο ζπκάηαη πφζεο θνξέο.
Ξξνθαλψο, μέξσ φηη θαη ζε άιια ζρνιεία ππάξρεη ην πξφβιεκα. Δάλ
κεζνδεχεηαη θάηη γηα ηηο κνλψζεηο. Γηαηί ζην ηερληθφ πξφγξακκα δελ είλαη θάηη.
Ίζσο δελ ην δηάβαζα θαιά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρέινο, ηέινο.
ΟΖΓΑΘΖ: Ρέινο, ηέινο; πάξρεη θάησ θάησ; Άγλσζην. Δληάμεη … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο ζπλάδειθνο; Ζ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Θαιεζπέξα. Ππγραξεηήξηα ζηνλ θ. Βνξέα γηα
ηελ θαηλνχξηα ζέζε πνπ πήξε, ε νπνία ζα ην δπζθνιέςεη ιηγάθη, γηαηί δε ζα
ζεθψλεηαη θάζε ηξεηο θαη ιίγν λα βγαίλεη έμσ. Θαιφ ζα ζνπ θάλεη. Σξφληα
πνιιά ζηε ζπλάδειθν ηε Πηέιια. Κε επθαηξία ηε ρζεζηλή λεξνπνληή θαη ην
ζπκβνχιην ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ έγηλε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα , ζα ήζεια
λα ξσηήζσ ηη γίλεηαη ηειηθά κε ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα. Δκείο σο Γήκνο ηη
θηλήζεηο έρνπκε θάλεη θαη αλ έρνπκε θάλεη θάπνηα ελέξγεηα φζνλ αθνξά ηε
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δηεχζπλζε νξεηλήο πδξνλνκίαο ηνπ δαζαξρείνπ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηα
έξγα πνπ γίλνληαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο. Έλα απηφ.
Θαη, δεχηεξνλ, ζα ήζεια κηα παξαηήξεζε λα θάλσ. Πηελ νδφ Θαξαΐζθάθε θαη
Πάκνπ γσλία, δεκηνπξγείηαη θνβεξφ θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, ην γλσξίδεηε,
ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα, φρη κφλν ηηο πξσηλέο ψξεο, απφ ην παξθάξηζκα πνπ
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε γσλία. Δπεηδή πεξλάσ πνιχ ηαθηηθά απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, δεκηνπξγείηαη πάξα πνιχ κεγάιν θπθινθνξηαθφ
πξφβιεκα κε ηα ιεσθνξεία, απηνθίλεηα, είλαη παξθαξηζκέλα ηα ακάμηα. Ίζσο
ζα έπξεπε λα κπνπλ θάπνηα θνινλάθηα, δελ μέξσ, απηφ ζα ην δείηε εζείο. Δγψ
απιά επηζεκαίλσ φηη ζε θαζεκεξηλή θαη ζρεδφλ φιε ηε κέξα ππάξρεη έλα
πξφβιεκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, φκσο. Γηαηί είλαη πην ζηελφο ν δξφκνο
απφ φηη είλαη ιίγν παξαθάησ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ιπκπνπζάθε. Άιινο ζπλάδειθνο; Ν θ.
Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ήζεια λα ξσηήζσ ζρεηηθά κε δχν ζεκεία ηεο πφιεο πνπ
ηπγράλεη λα πέθηνπλ ζηελ αληίιεςε κνπ θαζεκεξηλά. Γηαηί ην κελ έλα
βξίζθεηαη ζηε γεηηνληά κνπ θνληά, ην άιιν πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ δνπιεηάο κνπ.
Ξξφθεηηαη γηα ηνλ ρψξν πίζσ απφ ηνλ Βαζηιφπνπιν, εθεί ζηε δηαζηαχξσζε ηεο
Ξηλδάξνπ κε ηελ Νδπζζέσο, φπνπ εδψ θαη πεξίπνπ ζαξάληα κέξεο, λνκίδσ
απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηελ πιεκκχξα πνπ
ζπλέβε εθεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη κάιηζηα ηδηαίηεξα ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, θαη αθφκε νη δξφκνη είλαη γεκάηνη ρψκαηα, ηα νπνία πξαγκαηηθά
ηαιαηπσξνχλ ηελ πεξηνρή θαη ηνπο δηεξρνκέλνπο, αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο. Θη
έηζη έρσ γίλεη θαη δέθηεο πνιιψλ παξαπφλσλ.
Ήζεια λα ξσηήζσ αλ ππάξρεη θάπνηνο πξνγξακκαηηζκφο αληηκεηψπηζεο εθεί
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γεληθφηεξα αλ κπνξεί απηφ, απηά ηα δεηήκαηα, ζέκαηα
θαζαξηφηεηαο θαη’ νπζίαλ, λα αληηκεησπίδνληαη πην γξήγνξα, γηαηί λνκίδσ φηη
έλαο κήλαο θαη, είλαη αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα λα ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα
θαη λα παξακέλεη. Ρν έλα είλαη απηφ.

16

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Ρν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηελ Ηεξά Νδφ, φπνπ έρεη ζπδεηεζεί θαη ζην
παξειζφλ, εγψ πξνζσπηθά είρα θαηαζέζεη θαη πνιιέο ελζηάζεηο ζε ζρέζε κε
ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο δηακφξθσζεο πνπ έρεη γίλεη εθεί ζηα
πεδνδξφκηα, ζηα παξηέξηα, θαη έηζη γεληθφηεξα ζηελ Ηεξά Νδφ. Ξαξαηεξείηαη
ην θαηλφκελν ηεο θαηάιεςεο εθεί ησλ πεδνδξνκίσλ, απηψλ πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί θαη ησλ παξηεξηψλ, θαη κάιηζηα πξφζθαηα είδα φηη θαη θάπνηνο
επαγγεικαηίαο έρεη θάλεη κία εηθαζηηθή παξέκβαζε κέζα ζε έλα παξηέξη κε
ιάζηηρα απηνθηλήησλ θαη άιια πξάγκαηα.
Θαη, βέβαηα, μέξεηε φηη ην έλα θέξλεη ην άιιν. Γειαδή, φζν απηά δελ
αληηκεησπίδνληαη άκεζα, ηα θαηλφκελα απηά πνιιαπιαζηάδνληαη. Θαη ήζεια λα
ξσηήζσ αλ ε δεκνηηθή αξρή ζθέθηεηαη λα ηα αληηκεησπίδεη ζην μεθίλεκα
ηνπο, γηαηί ηνπιάρηζηνλ απηφ δελ ην έρσ δηαπηζηψζεη κέρξη ηψξα, κε
απνηέιεζκα ηέηνηα θαηλφκελα λα απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ
πφιε. Απηά ηα δχν θαη ήζεια λα πσ έλα ηξίην, κε πξφιαβε ν Ζξαθιήο ν
Γξνχιηαο γηα ηε Καθξπγηάλλε.
Υζηφζν, φκσο, λα πσ ζπκπιεξσκαηηθά, πέξαλ απφ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη
θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, φπσο ηνλίζηεθε, φηη ε κειέηε απηή γηα ηε
δηάλνημε ηεο Καθξπγηάλλε, πξνβιέπεη ηε κείσζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 4 νπ
Γεκνηηθνχ. Θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα
επαλεμεηαζηεί. Γλσξίδεηε φηη εγψ είρα δηαθσλήζεη κε ην ζεκείν πνπ ρηίζηεθε
ην 4ν Ιχθεην θαη γηα απηφ ην δήηεκα, γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ, γηα ηε κείσζε
ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ, φπσο θαη άιια δεηήκαηα. Θα έιεγα φηη
είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί θαη απφ ηε δεκνηηθή αξρή, ηε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Λαη, θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γελ μέξσ αλ ζα κπνξεί λα απαληήζεη ν Αληηδήκαξρνο,
επεηδή είλαη θξπσκέλνο, αιιά λα θαηαηεζεί ε εξψηεζε κνπ θαη ηελ απαληάκε
θαη ηελ Θπξηαθή ή απαληάεη ν Γήκαξρνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη. ια γίλνληαη κέζα απφ κηα νκηιία. Ιέσ ην εμήο.
Ν Γήκνο έθαλε νξηζκέλεο εθδειψζεηο ζεκαληηθέο, θαηά ηε γλψκε κνπ, γηα ην
Ξνιπηερλείν. Αιιά αθφκε πην ζεκαληηθέο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ
ζηα ζρνιεία θαη Ιχθεηα θαη ζηα Γπκλάζηα ηεο πφιεο. Λνκίδσ φηη απηφ πνπ
έγηλε θέηνο είλαη ρσξίο πξνεγνχκελν, ζα έιεγα. Γειαδή, έγηλαλ ζεκαληηθέο
εθδειψζεηο, φρη κφλν απφ άπνςε πνζφηεηαο, αιιά θαη απφ άπνςε πνηφηεηαο.
Αλάκεζα ζε απηέο, λνκίδσ φηη θαη θάπνην Γπκλάζην είρε δηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία κε ηε Λάληηα ηε Βαιαβάλε. Γελ μέξσ αλ έγηλε θαη αιινχ.
Θαηά ηε γλψκε κνπ, απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Κπνξεί λα απαληήζεη θαη άιινο
ζπλάδειθνο πνπ αζρνιείηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο Ξαηδείαο. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ
θεθάιαην. Γειαδή, εθηφο απφ ηνπο δξφκνπο, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία, εκάο καο ελδηαθέξεη, λνκίδσ ζπλνιηθά ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη
ηα άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη κάιηζηα ησλ
παηδηψλ. Θα ήζεια, ινηπφλ, λα αθνπζηεί ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο πνπ ν
Γήκαξρνο θάλεη γηα δηάθνξα δεηήκαηα, πέξαλ απφ φια ηα άιια, θαη απηή ε
εηθφλα, αλ ππάξρεη, θαη εάλ ζπκθσλεί ν Γήκαξρνο κε απηήλ ηελ εθηίκεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν, θαηαξρήλ, ζηνλ λέν Αληηδήκαξρν, ηνλ
ζπλάδειθν ηνλ Βνξέα, αλ έρεη θάηη ζε ζρέζε κε ηα ηερληθά δεηήκαηα πνπ
πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν Ζιίαο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θαηά πξψηνλ, ζέισ λα
δηεπθξηλίζσ φηη ε παξαίηεζε κνπ ήηαλ θαζαξά γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο
θαη ηίπνηε άιιν. Δίκαη, ζα είκαη θαη ζα παξακείλσ ζαλ απιφο ζηξαηηψηεο θαη
φπνηε κε ρξεηαζηεί ε δεκνηηθή αξρή ε ζεκεξηλή ζα είκαη παξψλ. Θέισ λα πσ
έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θίιν κνπ θαη Γήκαξρν, Κηράιε Πειέθν, γηα ηελ
ηηκή πνπ κνπ έθαλε γηα ηελ Αληηδεκαξρία ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. πσο
μέξεηε, εγψ δελ είρα αζρνιεζεί παιαηά κε ηε δεκνηηθή αξρή, νχηε κε ηα
θνηλά. Κπήθα ιφγσ ηεο θαηαζηάζεσο, πνπ ήηαλ ν ζπγρσξεκέλνο ν αδεξθφο
κνπ, θαη αλαγθάζηεθα, εθ ησλ πξαγκάησλ έπξεπε λα κπσ, γηαηί ήηαλ πνιιά
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ρξφληα κε ηνλ Κηράιε ηνλ Πειέθν θαη αγσληζηήο γηα ηελ Ξαξάηαμε απηή θαη
ζεψξεζα φηη έπξεπε λα γίλεη.
Γεχηεξνλ, ζέισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ ηερληθή ππεξεζία θαη ηνπο
ππαιιήινπο πνπ κε βνήζεζαλ γηα λα κπνξέζσ, έζησ απηά πνπ θάλακε ζε
απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπο δεθαηξείο κήλεο πνπ βξηζθφκνπλ ζαλ
Αληηδήκαξρνο. Γηφηη, λα μέξεηε θάηη. ηη έρνπκε παξαιάβεη κία ηερληθή
ππεξεζία, ε νπνία δε ζέισ λα εθθξάζσ πσο θαη ηη θαη κε ηη θφπν θαηαθέξακε
έζησ απηά ηα ιίγα. Ιίγα ή πνιιά δελ έρεη θακία ζεκαζία, απηφ ζα ην θξίλνπλ
νη πνιίηεο ηνπ Σατδαξίνπ αλ θαηαθέξακε θάηη ζηελ πνξεία καο ζηελ πεληαεηία
ή ζηε δεθαεηία ή νηηδήπνηε γίλεη. Αλεμαξηήησο απηψλ, πηζηεχσ φηη
πξνζπάζεζα κε φιεο ηηο δπλάκεηο κνπ λα θηηάμσ απηά πνπ κπφξεζα θαη
έθηηαμα.
Ρψξα, λα κπνχκε ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Ληεληαθφο. Γηα λα κελ αλαθεξζνχκε
ζηα άιια. Αιιά επεηδή έρνπκε θάλεη κεγάιν αγψλα γηα ην ζέκα ηνπ παιαηνχ
Γεκαξρείνπ θαη ζεσξψ φηη είλαη άδηθν λα έξρεηαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, κε
ηνλ νπνίνλ έρνπκε κηιήζεη εθαηφ θνξέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαη λα ιέεη
πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη ζσζηά, δε ζηέθνπλ. Δγψ πξνζσπηθά έρσ έξζεη
ζε επαθή απφ ηνλ Γεθέκβξην κε ηνλ θ. Θνπηζνζνδσξή, ηνλ νπνίνλ κεηά απφ
κεγάιε ηζηνξία κε ηελ θα Ιάζθαξε, Αληηπεξηθεξεηάξρε, ε νπνία, φηαλ
αλαιάβακε ηε δεκαξρία, ην πξψην πξάγκα πνπ είδακε ήηαλ έλαο εξγνιάβνο ν
νπνίνο είρε αλαιάβεη ην έξγν γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ,
ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ, θαη βξεζήθακε λα πνχκε «ηη γίλεηαη, ξε παηδηά, ζα ην
θηηάμνπκε ην Γεκαξρείν;». ιε ε αληηπνιίηεπζε ήηαλ θαηά, λα κε θηηαρηεί ην
Γεκαξρείν, θη εκείο … δελ ακθηζβεηήζακε, αιιά ην δηα ηαχηα ήηαλ πξέπεη λα
γίλεη κε απηά ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί.
ηαλ πήγα ζηελ θα Ιάζθαξε, κνπ δηαβεβαίσζε φηη ην πνζφ απηφ δελ ππάξρεη
ζηελ Ξεξηθέξεηα. Ήηαλ ζε κηα ζπδήηεζε, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ηη κπνξνχκε λα
θάλνπκε ψζηε απηά ηα ρξήκαηα λα μαλαεληαρζνχλ, λα εληαρζνχλ πάιη ζε
νξηζκέλα άιια έξγα, ηα νπνία … ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Γη’ απηφ είπα φηη είλαη
ιάζνο απηφ. Θχξηε Ληεληαθέ, ππάξρνπλ νη κειέηεο, ηηο νπνίεο έρσ πάεη εγψ
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πξνζσπηθά ζηνλ θ. Θνπηζνζνδσξή. Ρνπ αλαθέξακε φηη έρνπκε πξφβιεκα
νηθνλνκηθφ. Ρν μέξεηε φινη ζαο φηη ππάξρεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηνλ Γήκν.
Γλσξίδεηε φηη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε φηη ζέινπκε. Γελ είλαη νη επνρέο νη
παιαηέο πνπ έπαηξλαλ θαιάγγη θαη έθαλαλ φηη ζέιαλε νη παιαηνί Γήκαξρνη γηα
ην άιθα ή βήηα ιφγν, θαιψο ή θαθψο δελ έρεη ζεκαζία.
Κε ιεγφκελα φηη δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή λα θάλνπκε
κειέηεο εκείο ρηιηάδσλ επξψ. Θαη φηαλ ην αλέθεξα απηφ θαη ζηελ θα Ιάζθαξε,
κνπ είπε εκείο εληάζζνπκε ηα έξγα, είλαη ηέζζεξα έξγα, δελ είλαη έλα.
Δληάζζνπκε ηα έξγα. Ρη κειέηεο έρεηε; Θαη ν θ. Θνπηζνζνδσξήο, πξνζσπηθά
εγψ ν ίδηνο ηνπ πήγα δχν κειέηεο. Ζ κία είλαη ην ΘΑΞΖ πνπ έρνπκε έηνηκε
κειέηε εδψ θαη δχν ρξφληα, πνπ είλαη ζηελ εθθιεζία απέλαληη … , ε νπνία
είλαη έηνηκε ε κειέηε. Ξξψηνλ.
Γεχηεξνλ, ν θ. Θνπηζνζνδσξήο θαη ε θα Ιάζθαξε, καο είπαλ φηη γηα ην παιηφ
Γεκαξρείν, λαη κελ αιιά. Μέξεηε θάηη; Θα ζαο βάινπκε ηα ιεθηά απηά, αιιά
γηα ην παιηφ Γεκαξρείν δελ μέξνπκε αλ κπνξεί λα γίλεη ή φρη, γηαηί ε
πνπξγφο, αλ ζειήζεη ε πνπξγφο θαη πξέπεη λα ππνγξάςεη. Γηαηί μέξεηε φηη
ην παιηφ δεκαξρείν δε καο αλήθεη, δε έρνπκε ηδηνθηεζία ζην παιηφ δεκαξρείν.
Ξξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ, δελ ππάξρεη θαλέλα ραξηί. Δκείο θνηλνπνηήζακε ραξηί
απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία. Απάληεζε δελ έρνπλε ιάβεη. Άξα εθ ησλ
πξαγκάησλ φια απηά είλαη θνχζθεο θαη θνπβέληεο ζηνλ αέξα, έηζη γηα λα ιέκε
θαη μαλαιέκε. Γηαηί εγψ έρσ θαηαιάβεη θάηη. Έρσ δεθαηξείο … θαη δελ μέξσ ηη
γίλεηαη, ξε παηδηά. Ξνηνο θνξντδεχεη πνηνλ.
Θαζφκαζηε εδψ πέξα, πφζνη άλζξσπνη είκαζηε, θαη ιέκε θαη ιέκε θαη ιέκε,
αιιά ηειηθά ηη θάλνπκε; … Δίκαζηε εδψ πέξα γηα λα ιέκε ζηνλ άιινλ, γηα λα
καο απαληάεη άιινο. Γειαδή, νπζηαζηηθά, ηίπνηα. … δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάηη. Γειαδή, φηαλ έξρεηαη ν ίδηνο ν … θαη κε θνξντδεχεη … ηη λα ηνπ πσ,
δειαδή, ηνπ αλζξψπνπ; ηη, μέξεηο θάηη, έρεηο δίθην ή άδηθν. Ή φηη, μέξεηο
θάηη, ην παιηφ δεκαξρείν γλσξίδεηο φηη δελ έρεηο ηδηνθηεζία θαη πεξηκέλεηο, ηη
πεξηκέλεηο; Έβγαιεο έλα έξγν ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ γηα ηνλ άιθα βήηα ιφγν,
πφηε βγήθε θαη γηαηί βγήθε, θαη ζήκεξα εξρφκαζηε εκείο λα παξακείλεη ην
παιηφ Γεκαξρείν έηζη σο ήηαλ θαη λα κπνξέζνπκε απηά ηα ρξήκαηα λα ηα
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θάλνπκε ζε άιια έξγα, ηα νπνία ηα έρεη ηεξάζηηα αλάγθε ν Γήκνο. ηαλ
κπαίλσ, φκσο, ζηε δηαδηθαζία θαη ηνπ ιέσ φηη ε κειέηε είλαη 35.000 ζπλ ΦΞΑ,
θ. Ληεληαθέ, θαη ηνπ ην ιέσ. Θαη μέξεηε ηη κνπ απαληάεη; Γελ πεηξάδεη, κνπ
ιέεη, θ. Αληηδήκαξρε, ζα ην αλαιάβνπκε εκείο θαη απηφ.
Θαη απηφ πνπ ζαο ιέσ, δε ζαο ηα ιέσ ζηνλ αέξα, έηζη; Παο ιέσ ζπγθεθξηκέλεο
… . 9 Φεβξνπαξίνπ πξνζσπηθά εγψ, καδί κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ηνλ θ.
Θνπηζνζνδσξή. Ινηπφλ, έρεη αλαιάβεη ε Ξεξηθέξεηα ζε νξηζκέλα έξγα, απηά
ηα ηξία έξγα, λα δψζεη απηή ε ίδηα κειέηεο θαη λα ηα εληάμεη ζην πξφγξακκα
ηεο. Θαη κία κειέηε πνπ έρνπκε πάεη εκείο, δχν κειέηεο πνπ έρνπκε πάεη, νη
νπνίεο αθφκε βξίζθνληαη ζην ζπξηάξη θη εγψ πηζηεχσ φηη δε ζα πινπνηεζνχλ
θαη δελ μέξσ αλ ζα πινπνηεζνχλ θαη πνηέ. Απηά, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Θαξαγηάλλεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξείο λα κηιήζεηο, Αληηδήκαξρε; Γελ κπνξείο. Λα δψζνπκε
ηνλ ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξψηνλ, λα επρεζψ θη εγψ ρξφληα πνιιά ζηε Πηέιια ηε
Σαηδεζηεξγίνπ θαη επίζεο ζε φινπο ηνπο έρνληεο ενξηάδνληεο. Πηπιηαλφο
ζήκεξα, Πηέιια, κεγάιε γηνξηή. Θα ήζεια θη εγψ λα θαισζνξίζσ ηνλ Θψζηα
ηνλ Βνξέα ζαλ λέν Αληηδήκαξρν. Κε ηνλ Θψζηα ζπλεξγαδφκαζηε ρξφληα, έρεη
πνιχ κεγάιε εκπεηξία, είλαη πνιιά ρξφληα δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Ήηαλ κέινο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο.
Γλσξίδεη πνιχ θαιά ην Σατδάξη, πηζηεχσ φζν ιίγνη απφ εκάο ην γλσξίδνπλ.
Γλσξίδεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη πηζηεχσ φηη θαη κε ηε βνήζεηα
φισλ θαη ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
ησλ ππαιιήισλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, κπνξεί πξαγκαηηθά λα ηα θαηαθέξεη.
Θαη, βέβαηα, ζε απηφ είλαη δεδνκέλε θαη ε βνήζεηα πνπ ζα ηνπ δψζεη ν Ζιίαο ν
Βαξπηηκηάδεο ηνλ νπνίν πξαγκαηηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο φιεο ηεο
δεκνηηθήο αξρήο γηαηί έβγαιε πέξα κε ην παξαπάλσ. Ρνπ αλαηέζεθε κία πνιχ
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δχζθνιε ζέζε, ηα έρνπκε επαλεηιεκκέλα εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, φηη
απηφ ην θνκκάηη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ήηαλ ππφ δηάιπζε ζηνλ Γήκν. Θαη
κέζα ζε έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάθεξε λα θάλεη πνιχ ζεκαληηθφ
έξγν.
Απηά, βέβαηα, ζα ηα πνχκε θαη κεζαχξην ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα θάλνπκε γηα ην
ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Θα γίλεη θαη ν απνινγηζκφο γηαηί
πνιιά πξάγκαηα είηε δελ ηα μέξεηε είηε θάπνηνη θάλνπλ φηη δελ ηα γλσξίδνπλ
ή φηη δελ έγηλαλ θάπνηα πξάγκαηα. Θα γίλεη, ινηπφλ, απηφο ν απνινγηζκφο γηα
λα δείηε φηη πξαγκαηηθά φηη ε ζεηεία ηνπ Ζιία Βαξπηηκηάδε ήηαλ πνιχ
θαξπνθφξνο, φπσο ζαο είπα θαη πξηλ, έρνληαο λα δηαρεηξηζηεί ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα κε ειάρηζηνπο πφξνπο. Ν Ζιίαο είπε φηη ζα είλαη δηαζέζηκνο θαη ην
επφκελν δηάζηεκα. Δδψ είκαζηε. Δίλαη, φπσο είπε θαη ν ίδηνο, απιφο
ζηξαηηψηεο, φπσο είκαζηε φινη ζηελ Ξαξάηαμε καο, ηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, απηφ ζα ην πείηε εζείο γηα ηελ Ξαξάηαμε ζαο, εγψ ιέσ
φηη αθνξά ηε δηθή καο. Ινηπφλ, θαη πάιη έηζη έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ
πξνζθνξά πνπ είρε ν Ζιίαο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ινηπφλ, ζηηο εξσηήζεηο.
Ξξψηνλ, ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα πνπ έγηλε γηα ηνλ Θακίλε θαη φιν απηφ ην
ζθεληθφ πνπ παίδεηαη ηψξα. Λα ζαο πσ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα παξαζθήλην,
γηαηί, πξψηνλ, εγψ δελ έρσ έξζεη ζε θακία επαθή κε ηνλ Θακίλε, δελ έρσ
θακία δήισζε ζε ζρέζε κε ην ζηξαηφπεδν, θαη φια απηά ηα νπνία έρνπλ
αθνπζηεί ή απηφ ην νπνίν είπε ν Θακίλεο - ε ηειεφξαζε δελ έβγαιε δπζηπρψο
ηελ άπνςε ηε δηθή καο - είλαη αλαθξηβή.

Θακία ζρέζε κε ηελ

πξαγκαηηθφηεηα.
Ρν πξνζθπγηθφ ζέκα είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα πνπ, αλ ζέιεηε, ζα ην δνχκε αλ
έξζεη ε ζηηγκή θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε εδψ γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, αλ
ππάξρεη θάπνηα πξφηαζε. Ξάλησο, απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θακία, κα
θακία ζπδήηεζε γηα απηφ ην ζέκα. Ρν ιέσ θαηεγνξεκαηηθά, είλαη ςεχηεο ν
Θακίλεο φηαλ αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ πξφζσπν κνπ. Γηαηί βγήθε
δεκφζηα θαη ην είπε απηφ ζηελ ηειεφξαζε.
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Θη εδψ λα ζαο πσ φηη ε πξφηαζε ε νπνία ππάξρεη κηιάεη γηα αλελεξγά
ζηξαηφπεδα. Απηή ηε ζηηγκή ηα ζηξαηφπεδα ηεο πφιεο καο δελ είλαη
αλελεξγά. Νπφηε, αλ ζέιεηε, δελ έρεη θαη βάζε δειαδή, απηή ε ζπδήηεζε ε
νπνία γίλεηαη. Γηαηί νχηε λα απνκνλψζεηο θνκκάηηα ησλ ζηξαηνπέδσλ απηήλ
ηε ζηηγκή γηαηί φπνηνο μέξεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη φπνηνο έρεη πάεη κέζα θαη
γλσξίδεη πσο είλαη δηαηεηαγκέλεο νη ππεξεζίεο, μέξεη φηη δελ ππάξρεη ρψξνο
απηή ηε ζηηγκή γηα ηε θηινμελία πξνζθχγσλ.
Λα πσ, επίζεο, φηη ε δεκνηηθή αξρή πξνρζέο, εθαξκφδνληαο θαη απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπκάζηε φηη είρακε ζπδεηήζεη, θαη θάλνληαο έθθιεζε
ζηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη κπνξψ λα πσ φηη αληαπνθξίζεθαλ πνιχ κεγάιν
βαζκφ, πάξα πνιινί ζχιινγνη, ηδηαίηεξα ζχιινγνη γνλέσλ κε ηελ έλσζε
γνλέσλ ηεο πφιεο καο, ν εκπνξηθφο ζχιινγνο, ζχιινγνο γπλαηθψλ θαη πάξα
πνιινί απινί άλζξσπνη ήξζαλ θαη έθεξαλ έλαλ κεγάιν φγθν θαξκάθσλ,
ηξνθίκσλ, εηδψλ πγηεηλήο, θνπβέξηεο, ξνχρα.
Σζεο, ινηπφλ, πήγακε έλα θνξηεγφ ζηνπο πξφζθπγεο ζαλ αιιειεγγχε ηνπ
Γήκνπ ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ψξεο πνπ πεξλάλε. Ρψξα, ζρεηηθά ην
πξφγξακκα απηφ, γηα ην αλ αθνχζηεθε ν Γήκνο Σατδαξίνπ, πξέπεη λα ζαο πσ
φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ βνεζάεη φπνηνλ πνιίηε θαη θπξίσο φπνηνλ θνξέα καο
δεηήζεη βνήζεηα γηα ην ζέκα θαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ζέκα. Λα πνχκε φηη γίλνληαη πάξα πνιιέο επηζθέςεηο θαη μελαγήζεηο ζην
παιαηάθη, ζηνπο ηζηνξηθνχο ρψξνπο γεληθά, λα κελ αλαθέξσ ηψξα έλαλ έλαλ,
θαη επίζεο θαη ζην ζηξαηφπεδν πνπ θαη εγψ ν ίδηνο έρσ πάεη πνιιέο θνξέο θαη
έρσ μελαγήζεη ζρνιεία ηεο πφιεο καο, αιιά ζρνιεία θαη εθηφο Σατδαξίνπ.
πσο, επίζεο, θαη θνξείο εθηφο Σατδαξίνπ.
Ρν ρεηκψλα, ηψξα πνπ καο πέξαζε, θέηνο, δειαδή, ηα ζρνιεία έθαλαλ
δεκηνχξγεζαλ έλα ζέκα ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά ηεο πφιεο. Ρα κηζά ζρνιεία
αζρνιήζεθαλ κε ην ζηξαηφπεδν Σατδαξίνπ. Δκείο πήγακε ζε φιεο απηέο ηηο
εθδειψζεηο, ηηο παξνπζηάζεηο, εκπινπηίζακε ηα ζέκαηα, ζπδεηήζακε κε ηα
παηδηά. Έρνπλ έξζεη πάξα πνιιά ζρνιεία πάλσ ζην γξαθείν ην δηθφ κνπ θαη
ζηνλ Γήκν γεληθά θαη ηνπο έρνπκε κηιήζεη γηα ην ζηξαηφπεδν. Γεληθά, ππάξρεη
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κία κεγάιε θηλεηηθφηεηα θαη αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκνηηθήο
αξρήο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ην ζέκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηνπ κπιφθ
δεθαπέληε.
Θαη, βέβαηα, λα πσ φηη ην ζηξαηφπεδν ζαλ ρψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο, θαη ην
ιέσ γηα λα ην αθνχζεηε φινη θαη ν θ. Ληεληαθφο, δελ ραξαθηεξίζηεθε ηψξα κε
ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Ληεληαθνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζκέλν εδψ θαη είθνζη ρξφληα
ζαλ ρψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο. Γειαδή, δελ πεξηκέλακε θάπνηνο λα θέξεη ηψξα
κηα θαηλνχξηα πξφηαζε. Απηφ, εληάμεη, αθήζηε ην λα παίδεη, αο πνχκε, ζηηο
εθεκεξίδεο έλαληη αδξάο ακνηβήο.
Δκείο

ςεθίζακε

ην

ςήθηζκα

απηφ,

γηαηί

πξαγκαηηθά

ζέινπκε

λα

επηθαηξνπνηείηαη, αιιά είλαη κία πξφηαζε πνπ ήδε ππήξρε. Θη αλ δείηε, αθφκε
θαη πηλαθίδεο ππάξρνπλ φηη είλαη ρψξνο ηζηνξηθήο κλήκεο. Ρψξα, ην αλ
αθνχζηεθε ν Γήκνο, θη εκέλα κνπ έθαλε εληχπσζε, Αλδξέα, γηαηί ε
θαζεγήηξηα, δελ μέξσ, ε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δχν, γηα πνηνλ ιφγν
απέθεπγε λα αλαθεξζεί ζηνλ Γήκν ελψ πξνθαινχληαλ απφ ηε δεκνζηνγξάθν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έηζη αθξηβψο. Δληέρλσο, ινηπφλ, δελ αλέθεξε ηνλ Γήκν θαη
απηφ καο πξνβιεκαηίδεη θαη, εληάμεη, ζα ην δνχκε απηφ ην ζέκα. Ινηπφλ, γηα
ηα δχν εθαηνκκχξηα ηψξα θαη γηα ην παιηφ Γεκαξρείν θαη φια απηά. Θνηηάμηε,
ν Ζιίαο ν Βαξπηηκηάδεο είπε πξαγκαηηθά πσο έρεη ην ζέκα. Δγψ απιά ζα
ζπκπιεξψζσ δπν πξάγκαηα, γηαηί είλαη αθξηβψο έηζη. Έρνπλ γίλεη πάξα
πνιιέο επαθέο θαη έρνπλ θάλεη παθέην, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ
παιηνχ Γεκαξρείνπ έρνπκε εληάμεη έξγα ζηελ Ξεξηθέξεηα ίζεο, κάιινλ θαη
κεγαιχηεξεο αμίαο. Θαη ζα ζαο πσ αθξηβψο, γηαηί κάιινλ δελ μέξεηε αθξηβψο
ηη έρεη ζπκβεί.
Γελ έρνπλ εληαρζεί δχν αζιεηηθνί ρψξνη ζε απηφ ην έξγν. Ρψξα, ή ε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο δελ μέξεη ηη γίλεηαη ή απηνί πνπ ζπλαληήζεθαλ καδί ηεο
κεηαθέξνπλ άιια πξάγκαηα. Θη εδψ πάιη έπαημε έηζη, ιεο θαη ππάξρνπλ
παξάπιεπξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ, αο πνχκε, θαη πήγε κία Ξαξάηαμε λα
ζπλαληεζεί θαη λα ζπδεηήζεη έλα ζέκα πνπ δελ ην γλψξηδε θαλ. Ινηπφλ, γηα λα
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κάζεηε. Λα ζαο πσ ην εμήο πξψηα πξψηα πνπ είλαη βαζηθή αξρή. ηη γηα λα
εληαρζεί έλα έξγν ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ επνκέλνπ ρξφλνπ, δε
ρξεηάδεηαη κειέηε. Γειαδή, εκείο ζα ζπδεηήζνπκε κεζαχξην ην ηερληθφ
πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, θη έρνπλ θαη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ηηο έρνπκε θάλεη
δεθηέο. πάξρνπλ κειέηεο γηα απηά ηα έξγα ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην
ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ ρξφλνπ;
Γελ ππάξρνπλ κειέηεο. Γίλεηαη ε εγγξαθή, γίλεηαη έλαο ελδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο θαη κεηά φηαλ είλαη ψξηκν πηα ην έξγν γίλεηαη ε κειέηε, φπνπ
ρξεηάδεηαη κειέηε, θαη πινπνηείηαη ην έξγν. Δκείο, ινηπφλ, κε ηηο επαθέο πνπ
θάλακε θαη ν Ζιίαο ν Βαξπηηκηάδεο θαη επίζεο ηηο επαθέο πνπ θάλακε εγψ, ν
Ζιίαο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ν Θνπηζνζνδσξήο ζηελ Αληηπεξηθέξεηα,
γηαηί ζε θάπνηεο ζπκκεηείρα θη εγψ. Βέβαηα, ν Ζιίαο πήγε ζε πνιχ
πεξηζζφηεξεο. Ξήγε παθέην παθέην ηελ πξφηαζε καο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ηνπ πνζνχ απηνχ δχν δηαθφζηα πελήληα πνπ ήηαλ ην πνζφ.
Θαη ε Ξεξηθέξεηα, ινηπφλ, κεηά απφ ηελ πξφηαζε ηελ νπνία θάλακε εκείο ζαλ
δεκνηηθή αξρή, πνπ πξαγκαηηθά ζπκάζηε ηελ αγσλία, Ζιία, ηη ζα εληάμνπκε
θαη πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη ηη ζα γίλεη πνπ ζπδεηάγακε. Έρεη εληάμεη ηα εμήο
έξγα. Θαηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ ζην παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν Γπηηθήο
Αηηηθήο Αηηηθφ. Ρν ζχλνιν ησλ έξγσλ είλαη δχν πεληαθφζηα είθνζη πέληε. Απηφ
μέξεηε φηη έγηλε ην Αηηηθφ θαη δελ ππάξρεη θακία κειέηε αληηπιεκκπξηθήο
ζσξάθηζεο. Γηα λα δείηε, δειαδή, πσο γίλνληαλ ηα έξγα, ηη βηηξίλα ππήξρε θαη
αλ ππήξρε πνπζελά ππνδνκή. Θη απηφ ζα ζαο πσ κεηά γηα ηα αληηπιεκκπξηθά
θαη γηα ηα θαηλφκελα πνπ βιέπνπκε ηψξα θαη ζην άλσ δάζνο.
Γεχηεξνλ, ρηίζηκν δχν γεπέδσλ κπάζθεη κε θνχζθεο. Ρξίηνλ, θαηαζθεπή
πεδνδξνκίνπ ζηελ νδφ Οίκηλη. Δίλαη απηφ ην νπνίν θάλακε εκείο κε ηελ
απηεπηζηαζία γηαηί ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε καο είπαλ φηη απφ ην ζχλνιν
απηψλ ησλ έξγσλ θάπνηα έξγα κπνξνχλ λα ηξέμνπλ πην γξήγνξα, θάπνηα άιια
ζα ηξέμνπλ πην αξγά. Ξξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα ειαθξχλνπκε ιίγν ηνλ φγθν
ησλ έξγσλ θαη λα γίλεη ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ έξγσλ, θάλακε κε ηελ
απηεπηζηαζία ηελ νδφ Οίκηλη, γηαηί δελ κπνξνχζακε λα πεξηκέλνπκε έλαλ
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ρξφλν αθφκε ή θάπνηνπο κήλεο θαη λα ηαιαηπσξείηαη ν θφζκνο εθεί, λα κελ
κπνξεί λα πεξάζεη, λα βξέρεηαη κέζα ζηε βξνρή θαη λα θαίγεηαη ζην ιηνπχξη.
Απηή ε άζιηα εηθφλα πνπ ππήξρε πνιιά ρξφληα ηψξα. Απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
Αηηηθνχ, φρη κφλν δελ έγηλε ην έξγν, αιιά έγηλε θνινβφ. Έγηλε κέρξη έλα
ζεκείν ε απνθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ ηζηνξηθήο κλήκεο θαη απφ εθεί πέξα δελ
έγηλε ηίπνηα. Θαη πξέπεη λα απνινγεζνχλ θάπνηνη πνπ πήγαλ ηα ππφινηπα
ρξήκαηα. Θαηαζθεπή λένπ ΘΑΞΖ. Ρν είπε ν Ζιίαο. πάξρεη κειέηε ε νπνία έρεη
θαηαηεζεί. Δίλαη απέλαληη αθξηβψο απφ ηελ Αγία Καξίλα. Θαη αλ ζπκάζηε,
επεηδή ππήξρε ιάζνο ζε παιηά απφθαζε, ην κεηαηξέςακε θαη θάλακε κε
απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλ ζπκάζηε. Ξξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ κήλα
πέξαζε ε ηξνπνπνίεζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, έιεγε βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο θαη ην θάλακε ΘΑΞΖ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, είλαη θαη ν δξφκνο ιάζνο. … .
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Δίλαη

ην

θιεξνδφηεκα,

βέβαηα.

Ινηπφλ,

αλαπαιαίσζε

ππάξρνληνο θηηξίνπ ηνπ παιηνχ Γεκαξρείνπ. Αλαθαηαζθεπή δηθηχνπ νκβξίσλ
πεξηνρήο Αζηπζέαο Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη δηάλνημε νδνχ Δι Αιακέηλ. Δίλαη ε
αγσλία ε νπνία είρακε, αλ ζπκάζηε, θαη φηαλ ιέγακε λα πεξάζνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Αζηπζέαο, κε φηη πξνβιήκαηα είλαη θαη λα ηα
δνχκε ζηελ πνξεία λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ, αιιά επεηδή
έπξεπε λα γίλνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο, φπσο απηή εδψ, γηα λα
ζσζεί ε Αζηπζέα απφ ηηο πιεκκχξεο, λα γίλεη ε δηάλνημε θαη βέβαηα λα
ηαθηνπνηεζνχλ θαη θάπνηνη θάηνηθνη νη νπνίνη είραλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα,
θάπνηνη ζε έλα ζρέδην ην νπνίν είρε ςεθηζηεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα θαη
μαλαζπδεηνχληαλ, έιεγαλ φηη δε ρξεηάδεηαη, αθήζηε ην λα ην δνχκε αξγφηεξα.
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Ξαξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Μέξεηε
πνιχ θαιά φηη απφ ηηο 36 παηδηθέο ραξέο πνπ παξαιάβακε, κφλν ε κία είρε
πηζηνπνίεζε. Δκείο πηζηνπνηήζακε ηηο 21 αθφκε. Νη ππφινηπεο παηδηθέο ραξέο
έρνπλ εληαρζεί ζε απηφ ην πξφγξακκα γηα λα πηζηνπνηεζνχλ. Ρνπνζέηεζε
λένπ ριννηάπεηα ζην Γεκνηηθφ Πηάδην Σατδαξίνπ. Αλαθεξφκαζηε ζην αλνηρηφ
γήπεδν πάλσ ζην δάζνο πνπ πξαγκαηηθά είλαη απαξαίηεην ζαλ έξγν, γηαηί
πξέπεη λα γίλεη, έηζη λα βνεζεζνχλ νη νκάδεο νη νπνίεο ζα παίδνπλ.
Θαη ην ηειεπηαίν έξγν είλαη γηα ην κπιφθ δεθαπέληε. Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε
κεηαμχ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ πνπξγείνπ
Δζληθήο Άκπλαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κπιφθ δεθαπέληε. Απηά είλαη,
ινηπφλ, ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ
Γεκαξρείνπ. Απηή ε θνπβέληα έγηλε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη δελ μέξσ,
αλ θάπνηνο δελ έρεη θαηαιάβεη ηη γίλεηαη ή αλ θάπνηνη κεηαθέξνπλ άιιε εηθφλα
πξνο ηα έμσ. Ξάλησο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην μέξεη πάξα πνιχ θαιά, γηαηί ην
έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλα απηφ ην πξφγξακκα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηράιε, ζπγγλψκε. Κπνξείο λα δηαβάζεηο θαη ηνλ ηίηιν
απηνχ ηνπ θεηκέλνπ; Ρξνπνπνίεζε ηάδε, λα μέξνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Ρξνπνπνίεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξψηε ηξνπνπνίεζε 2015.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο. Ζ ίδηα ρξεκαηνδφηεζε. … έξγα αλά Ξεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα θαη Γήκν.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπξάβν. Ξνπ εληάρζεθαλ κεηά ηελ πίεζε απηή. … μέξεηο
Θνδσξή εζχ, γηαηί ηα έρνπκε ζπδεηήζεη.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ξψηεζα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα έρνπκε ζπδεηήζεη. Κηιάκε γηα απηφ αθξηβψο ην ίδην. Ζ
Ξεξηθέξεηα δέρηεθε ζε αληηθαηάζηαζε λα εληαρζνχλ απηά ηα έξγα.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γελ μέξσ, Γήκαξρε, δελ παίξλσ ζπρλά ηνλ ιφγν γηα απηφ ην
πξάγκα, αιιά ζα ήζεια κηα απάληεζε. Δίπαηε θάηη. ηη παίδνληαη έλαληη αδξάο
ακνηβήο. Δλλνείηε θάηη; Γελ έρσ θαηαιάβεη. Λα πείηε θάηη ζπγθεθξηκέλν αλ
ππάξρεη, γηαηί κπνξψ θη εγψ λα πσ δηάθνξα έηζη λα πεξηθέξνληαη. Δδψ πέξα
θάλακε κία επίζθεςε γηα έλα ςήθηζκα, ην νπνίν θέξακε, ην ςεθίζαηε, ην
αγλνήζαηε πέληε κήλεο. Γελ είρε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηδέα γηα απηφ ην ζέκα.
Δθηφο θαη αλ θάλεη θαη εθεί ιάζνο. Θαη πεξηκέλνπκε κηα απάληεζε γηα θάηη πνπ
εχινγα, εγψ δελ ακθηζβεηψ εζάο, ζέισ κηα απάληεζε ζε θάηη πνπ φλησο ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο κπνξεί λα έρεη ιάζνο ν ίδηνο. Ρη θνκπηάδεηε; Θαη γηαηί
αλαθέξεζηε ζε πξάγκαηα ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ φλησο ζπθνθαληηθέο
δηαζηάζεηο. Ξξνζέμηε πνιχ θαιά ηα ιφγηα ζαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ θνκπηάδσ θαζφινπ. Δίλαη επζχο ν ιφγνο κνπ θαη είλαη
απφιπηα εηιηθξηλήο ζε απηά πνπ ιέσ. Άθνπζε, ινηπφλ. Ξξψηνλ, ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο γλψξηδε πνιχ θαιά, γηαηί εληαρζεί θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε
ε απνθαηάζηαζε ηνπ κπιφθ δεθαπέληε. Ρν ήμεξε πνιχ θαιά, ινηπφλ, απηφ ην
ζέκα. Γεχηεξνλ, ε Αληηπεξηθέξεηα, … πξνγξακκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ
Αληηπεξηθέξεηαο, πνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ.
Δκείο ζηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνλ ρψξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ
ηνλ δηαρεηξίδεηαη ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, εθεί, ινηπφλ, ζηείιακε ηελ
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθεί ην παιεχνπκε.
Γελ κπνξεί λα πάξεη απφθαζε ε Αληηπεξηθέξεηα ή ε Ξεξηθέξεηα γηα ηνλ ρψξν
ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Απηφο πνπ παίξλεη ηελ απφθαζε είλαη ην πνπξγείν Δζληθήο
Άκπλαο θαη έρεη πάεη ην έγγξαθν ζην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη, αλ
ζέιεηο, έρσ ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, πνπ
είλαη θαη ζπκπνιίηεο καο, γηα απηφ ην ζέκα. Κέρξη εδψ, φκσο, ην θιείλσ.
Ρψξα, γηα ην ζέκα ην άιιν, ην νπνίν ελέρεη θαη πνηληθέο επζχλεο. Δγψ είπα
έλαληη αδξάο ακνηβήο, γηαηί, δπζηπρψο, φπσο ζα μέξεηε φινη νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, δπζηπρψο γηα λα κπεη θάπνηνο ζε κία εθεκεξίδα, απφ ηηο δεκνηηθέο

28

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνχλ, πξέπεη λα δψζεη κία ακνηβή πξνθεηκέλνπ λα
δεκνζηεπζεί θάπνην άξζξν. ρη ζε φιεο, αιιά ζε θάπνηεο εθεκεξίδεο, γηα λα
κελ πσ ζε φιεο. Γελ ηζρχεη γηα φιεο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δκείο βγάιακε δειηίνπ ηχπνπ. Πηα δειηία ηχπνπ, γηα λα ην
μεθαζαξίζνπκε απηφ ην πξάγκα, πνπ ζα έπξεπε λα ην μέξεηε, δελ ππάξρεη
θακία ακνηβή. Άιινη ηα παίδνπλ θαη άιινη … . Γειηίν ηχπνπ έγξαθε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κάιινλ δελ ελεκεξψλεζηε ή δε δηαβάδεηε ηελ απάληεζε πνπ
καο έζηεηιε εθεκεξίδα γηα ηα δειηία ηχπνπ ηα νπνία ζηέιλνπκε. Κάιινλ δελ
έρεηε δηαβάζεη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Αλ ζπκπεξηθέξεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε εζάο, δε ζεκαίλεη
φηη κπνξεί λα ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζε εκάο γηα άιινπο ιφγνπο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αο ην θιείζνπκε εδψ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηφ είλαη ζηελ θξίζε ηεο δηθή ζαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, μέξνπκε πεξηζζφηεξα απφ φζα λνκίδεηε φηη μέξνπκε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θη εγψ μέξσ πεξηζζφηεξα απφ φζα λνκίδεηε φηη μέξεηε εζείο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ζέλα, κάιινλ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, γηα εζάο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί εκείο είκαζηε πεληαθάζαξνη.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, γηα εζάο. Κελ πξνθαιείηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: … ζπλαιιαγέο δελ θάλνπκε.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Απηή ηελ πνιηηηθή ηελ παιηά λα ηελ μεράζεηε. Δδψ κηιάλε ηα
έξγα. Δληάμεη; Θαη κνπ θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε … .
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: ρη, γηαηί είδα έλα πνιχ εξηζηηθφ χθνο. Θάλακε κία εξψηεζε
κπνξεί ν Γήκαξρνο λα είρε δίθην. Θαη λα πεη, λαη, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο έρεη
ιάζνο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη. Θαη ηη έγηλε; Ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο έρεη ιάζνο. Δκείο
θηαίκε πνπ πήγακε θαη καο είπε θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ςεπδέο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, έγηλε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα ην νηθφπεδν 3εο Πεπηεκβξίνπ θαη Πεθέξε. Δίλαη ην νηθφπεδν
γηα ην νπνίν είρε πεη θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο παιηφηεξα πξηλ απφ δχν δεκνηηθά
ζπκβνχιηα. Θαη είρα απαληήζεη, γη’ απηφ ιέσ λα παξαθνινπζνχκε ην ηη γίλεηαη
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, είρα απαληήζεη, ινηπφλ, ζηνλ θ. Αζπξνγέξαθα ζην
επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Θπκάζαη, Θψζηα, πνπ είπα ζα ην ςάμσ λα δσ ηη
γίλεηαη. Θαη πξάγκαηη ππάξρεη κία θαηαπάηεζε, ε νπνία θαηαπάηεζε ηζρχεη θαη
πνιιά πνιιά ρξφληα, κε απεηιέο θαη ινηπά, θαη πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζε
θαη κε ηε λνκηθή ππεξεζία γηα ην πψο ζα απειεπζεξψζνπκε ηνλ ρψξν.
Γηα ηνλ ζηνιηζκφ ηεο πφιεο. Θνηηάμηε, εκείο ζα πάκε κε ηε ινγηθή ηνπ ζεκλά
θαη ηαπεηλά, δειαδή ελφο ζηνιηζκνχ πνπ δε ζα έρεη ππεξβνιέο. Ξηζηεχσ φηη
δελ είλαη θαλέλαο ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ εηθφλα πνπ έβιεπε πξηλ απφ κεξηθά
ρξφληα φπνπ δηαγθσλίδνληαλ νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη πνηνο ζα βάιεη ηα
πεξηζζφηεξα ζηνιίδηα θαη έβαδαλ, έθαλαλ νδφζηξσκα νιφθιεξν πάλσ απφ ηελ
άζθαιην κε πνιχρξσκα ιακπηφληα. Λνκίδσ φηη απηέο νη επνρέο έρνπλε
πεξάζεη. Απηφ πνπ θάλνπκε, ήδε μεθηλήζακε, έρνπκε θάλεη έλαλ πξψην
ζηνιηζκφ ζηελ Θαξαΐζθάθε κε ηα ίδηα κέζα πνπ έρνπκε θαη είλαη ζε εμέιημε
ηψξα θαη έλαο δηαγσληζκφο γηα λα πάξνπκε επηπιένλ ζηνιίδηα, ηα νπνία ην
επφκελν δηάζηεκα, ηηο επφκελεο κέξεο ζα κπνπλ ζηελ πφιε.
Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εκπνξηθφ ζχιινγν, ζα δνχκε θάπνηεο δξάζεηο,
νη νπνίεο ζα γίλνπλ ζηνπο θεληξηθνχο, ζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο, ηέινο
πάλησλ, ηεο πφιεο. Απηά ζε ζρέζε κε ηνλ ζηνιηζκφ. Καο έρνπλ γίλεη
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πξνηάζεηο, γηαηί ππάξρνπλ πάξα πνιινί πνπ ζέινπλ λα θεξδίζνπλ, λα βάινπλ
δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπά, αιιά δε ζα πάκε ζε απηέο ηηο πξνηάζεηο,
δε ζα ηηο πινπνηήζνπκε.
Γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνχ ηεο Καθξπγηάλλε. Δδψ είπε θαη ν θ. Ρζαηζακπάο, αλ
γίλεη δηάλνημε, δελ μέξσ αλ ην έρεηε ππφςηλ ην ζέκα φινη νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη θαη νη θάηνηθνη πνπ παξαθνινπζνχλ. Δδψ έρεη γίλεη έλα έγθιεκα.
Έρεη δεκηνπξγεζεί κία θαηάζηαζε ηξαγηθή αλάκεζα ζε Γεκνηηθφ, Γπκλάζην,
Ιχθεην θαη λεπηαγσγεία, φπνπ ζηνηβάρηεθαλ φιεο απηέο νη ρξήζεηο ζε έλαλ
ρψξν κε απφθαζε, δπζηπρψο, θαη κε επζχλεο παιηφηεξεο, ελψ ζα κπνξνχζαλ
ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ππήξρε λα κεηαθεξζνχλ ηα
λεπηαγσγεία ζε άιινλ ρψξν, ζην νηθφπεδν ηεο Καθξπγηάλλε θαη λα κελ
έρνπκε απηήλ ηε ζπγθέληξσζε φισλ απηψλ ησλ ρξήζεσλ θαη λα είκαζηε
αλαγθαζκέλνη ηψξα λα κηιάκε γηα δηάλνημε ηεο Καθξπγηάλλε ζε βάξνο ηνπ
ζρνιείνπ, ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ. Γειαδή, γηα λα γίλεη δηάλνημε ηψξα, Ζξαθιή, ζα
πξέπεη λα θάκε ην κηζφ πξναχιην ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: … Έμη κέηξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθξηβψο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ θαη ηφηε νη ζχιινγνη άιινη
ζπκθσλνχζαλ, άιινη δηαθσλνχζαλ. Αλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ην μαλαδνχκε
απηφ ην ζέκα θαη ζα ην μαλαδνχκε γηαηί θαη φπσο είλαη ηψξα είλαη ηξαγηθφ.
Έηζη κία δίνδνο. Νπφηε, λα ην μαλαδνχκε, αλ ην θέξνπκε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πάιη, λα δνχκε ηη ιχζε ζα βξνχκε. Κία πην ήπηα ιχζε; Γελ μέξσ.
Πίγνπξα πάλησο πξέπεη λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζε απηφλ ηνλ
ρψξν. Αιιά ζαο ιέσ θαη πάιη φηη δελ είλαη ηπραίν πνπ κπήθαλ φια απηά εθεί,
πνπ κπήθαλ απηέο νη ρξήζεηο. Θάπνηνη επζχλνληαη γη’ απηφ.
Θάπνηνη

απνραξαθηήξηζαλ

ρψξν

πνπ

είρε

ραξαθηεξηζηεί

γηα

ρψξνο

λεπηαγσγείνπ. Σηίζηεθε πνιπθαηνηθία ελφο δπζηπρηζκέλνπ ζπκπνιίηε καο
Ξξνέδξνπ ΞΑΔ θαη κεγάινπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα. Σηίζηεθε, ινηπφλ, ε
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πνιπθαηνηθία εθεί θαη δελ ππάξρεη ηψξα ρψξνο γηα πξναχιην γηα ηα παηδηά. Γηα
ηελ πδξνκφλσζε ζην 4ν Γπκλάζην. Θνίηαμε, έρεηο απφιπην δίθην, θα Αγγειηθή.
Λα ζαο πσ, βέβαηα, φηη απηφ ην πξφβιεκα, φπσο είπεο θαη εζχ, είλαη ρξφλην,
πνιιά πνιιά ρξφληα. Ήκνπλ εγψ ήδε ζηνλ Πχιινγν Γνλέσλ απφ παιηά ηφηε
πνπ ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα. Δκείο ην έρνπκε εληάμεη ζην ηερληθφ
πξφγξακκα θαη επεηδή έρνπκε δχν ηξία ζρνιεία κε ζνβαξφ πξφβιεκα, βάιακε
έλα πνζφ πνπ ζα θηηάμνπκε απηά ηα ηνπιάρηζηνλ δχν κε ηξία ζρνιεία άκεζα.
Ρε πδξνκφλσζε, δειαδή, απηψλ ησλ ζρνιείσλ.
Ρψξα, γηα ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, ηη; Λα μαλαπψ; Ξνπ είλαη; Έθπγε ε
Δηξήλε.

Γηα

ηα

αληηπιεκκπξηθά

έξγα

ζέιεη

κεγάιε

θνπβέληα.

Σζεο

αληηκεησπίζακε κε κηα κηθξή βξνρή, κηθξήο έληαζεο βξνρή, αληηκεησπίζακε
πάιη πνιχ κεγάιν πξφβιεκα. Θαη δελ πάεη άιιν. Γειαδή, δελ κπνξεί άιιν θαη
ν θφζκνο, αιιά θαη εκείο πνπ έρνπκε ηελ επζχλε γηα ηελ πφιε, λα δνχκε
ζπλέρεηα κε απηφ ην άγρνο. Δίλαη ηξαγηθφ, δειαδή. Σζεο νξηαθά, αλ έβξερε
πέληε ιεπηά αθφκε, κε ηελ έληαζε πνπ είρε ε βξνρή ζα είρακε πάιη
πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηελ πφιε.
Έρνπλ έξζεη, ηη λα πσ; Ρηο επαθέο πνπ θάλακε κε ην ζηξαηφπεδν, κε φινπο.
Σζεο κηιήζακε πάιη κε ηνλ Πθνπξιέηε ηνλ πνπξγφ, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη
ηνλ ζπληνληζκφ γηα λα ιχζεη ην ζέκα ηνπ Ξνηθίινπ ξνπο θαη δεζκεχηεθε φηη
ηελ εβδνκάδα πνπ καο έξρεηαη ζα θάλεη ηελ πεξίθεκε ζχζθεςε φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα λα γίλεη ν πεξίθεκνο ζπληνληζκφο γηα ην πψο ζα
γίλεη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ αλαθνπή ησλ λεξψλ ζην
Ξνηθίιν ξνο.
Ξαξάιιεια, είκαζηε ζε επαθή θαη κε εηδηθφ κειεηεηή πδξαπιηθφ γηα λα
θάλνπκε ηηο άιιεο κειέηεο πνπ είλαη κηθξφηεξεο εκβέιεηαο θαη κπνξνχκε λα ηηο
θάλνπκε ζαλ Γήκνο. Γειαδή, γηα ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ δάζνπο θαη γηα
ηελ Αθαία. Κέρξη ηφηε θάλνπκε ζπλέρεηα παξεκβάζεηο λα είλαη θαζαξνί νη
αγσγνί ζην ζηξαηφπεδν, γηαηί απφ φηη βιέπεηε ε ιάζπε πνπ θαηεβαίλεη δείρλεη
απφ κφλε ηεο απφ πνχ πξνέξρεηαη ην λεξφ.
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Δίλαη θαη εδψ νη θάηνηθνη πνπ είραλ έξζεη ρζεο, πξαγκαηηθά κε ηηο παληφθιεο νη
άλζξσπνη, κε ηελ αγσλία λα κελ πιεκκπξίζνπλ ηα ζπίηηα. Δίλαη ν κεγάινο
φγθνο ηνπ λεξνχ, ην 90% έξρεηαη απφ ην ζηξαηφπεδν. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί
εθεί ην πξφβιεκα, ζα έρνπκε πάιη πξνβιήκαηα. Δκείο πξνζπαζνχκε ηψξα κε
θάπνηα κέηξα, θάπνηα ηζνπβάιηα λα θάλνπκε θάπνηεο παξεκβάζεηο, αιιά
θπξίσο κε ηνλ ζηξαηφ ζε ζπλεξγαζία, κέρξη λα γίλνπλ ηα κεγάια έξγα λα
ππάξρνπλ αλνηρηνί αγσγνί. Θαη ζαλ Γήκνο ήηαλ ζε επηθπιαθή ρζεο φιε ηε
κέξα νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Εεηήζακε απφ ηελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία
νρήκαηα ηα νπνία δπζηπρψο δε καο έζηεηιε.
Καο έζηεηιε ν ΞΔΠΓΑΞ έλα θνξηεγφ θαη έλαλ θνξησηή. Ήκαζηαλ φιε ηε
κέξα θαη θαζαξίδακε θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπο αγσγνχο, νχησο
ψζηε λα παίξλεη ην λεξφ γηα λα κελ θαηεβαίλεη ζην θεληξηθφ Σατδάξη, ζηελ
Θνξπηζάο, δειαδή, κε θίλδπλν λα πιεκκπξίζεη πάιη ην 3ν Γεκνηηθφ θαη ην
Θνιπκβεηήξην θαη λα πιεκκπξίζεη εδψ ε πεξηνρή δίπια ζην Γεκαξρείν. Γηα
ηελ Θαξαΐζθάθε θαη Πάκνπ είλαη γλσζηφ φηη βάδνπκε ζπλέρεηα θψλνπο θαη
δπζηπρψο νη θψλνη απηνί θαηαζηξέθνληαη. Έρεη έξζεη επαλεηιεκκέλα ε
Ρξνραία, έρεη πάξεη απηνθίλεηα, δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε, είλαη κία
ηξαγηθή εηθφλα. Αιιά δελ μέξσ ηη άιιν πξέπεη λα θάλνπκε. Βάδνπκε θψλνπο
ζπλέρεηα. Ν Ζιίαο είλαη εδψ. Ξφζεο θνξέο έρνπκε βάιεη, ξε Ζιία, θψλνπο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ηξαγηθφ, δειαδή. Ρη άιιν λα θάλνπκε, δειαδή, ζαλ
Γήκνο; Γηα Ξηλδάξνπ θαη Νδπζζέσο. Γεκήηξε, πξάγκαηη, ήηαλ απφ ηα
ηειεπηαία ζεκεία πνπ είρε ιάζπε. Λα ζαο πσ φηη ε ιάζπε πνπ καδεχηεθε καδί
κε ηα κπάδα πνπ έβγαδαλ νη θάηνηθνη, πιεκκπξνπαζείο, δειαδή, απφ ηα ζπίηηα
ηνπο - - δε βάδσ εγψ ηα άιια κπάδα πνπ πνιινί βξήθαλ επθαηξία ηψξα θαη
πέηαμαλ κε απηά ηα κπάδα θαη νηηδήπνηε άιιν είραλ - κηιάκε γηα πάλσ απφ
εθαηφ θνξηεγά κφλν απφ ηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. Γηα λα ζθεθηείηε ην κέγεζνο
ηνπ πξνβιήκαηνο.
πάξρεη πξφβιεκα ηεξάζηην ζηε ρσκαηεξή, γηαηί απηά ηα θνξηεγά αδεηάδνπλ
ζηε ρσκαηεξή, κε ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα αδεηάζεη έλα θνξηεγφ πάλσ απφ
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δχν θνξέο ηελ εκέξα. Αο πνχκε, θαη ζήκεξα ε ρσκαηεξή ήηαλ θιεηζηή πάιη.
Ήηαλ ηα θνξηεγά εθεί απφ ην πξσί θνξησκέλα, θιεηζηή ε ρσκαηεξή ιφγσ
ηεο λεξνπνληήο. Έγηλαλ θάπνηεο ππνρσξήζεηο εθεί θαη δελ κπνξνχζε λα
δερζεί. Θιεηζηή πξνρζέο γηαηί ήηαλ ραιαζκέλα ηα πέληε απφ ηα έμη ζεκεία.
Θιεηζηή παξαπξνρζέο γηαηί ήηαλ ε δπγνζηάζκηζε θιεηζηή.
Θαηαιαβαίλεηε φηη ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα θαη ελψ έρνπκε δαλεηζηεί,
έρνπκε βγεη ζηε δεηηαληά θπξηνιεθηηθά γηα λα βξνχκε απηνθίλεηα, πήξακε απφ
ηνλ ΑΠΓΑ, απφ ην Θεξαηζίλη, απφ ηελ Ξεηξνχπνιε, απφ παληνχ, έρνπκε απηφ
ην πξφβιεκα. Λνκίδσ, φκσο, φηη ζήκεξα, ρζεο κάιινλ, πξέπεη λα καδεχηεθαλ
απφ Ξηλδάξνπ θαη Θεζέσο. Γελ μέξσ αλ πέξαζε ζήκεξα, Γεκήηξε. Γηαηί,
λνκίδσ, φηη ρζεο καδεχηεθαλ. Απηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηαλνεηφ, θ. Θέληξε. Λα αθήζνπκε ηνλ Γήκαξρν λα
νινθιεξψζεη γηα λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θνηηάμηε, ν θ. Θέληξεο έρεη απφιπην δίθην. Δίλαη έηζη ηα
πξάγκαηα. Δλψ θαη πξνζσπηθά έρσ δψζεη πνιιέο θνξέο εληνιή λα κελ
θιαδεχνληαη, δελ μέξσ γηαηί θάπνηνη ππεξεζηαθνί ην θάλνπλ, ηα θιαδεχνπλ θαη
ηα πεηάλε θάησ θαη δελ ηα παίξλνπλ θαη ηα θνξηεγά. Γηάλλε, εηιηθξηλά, ζα ην
δνχκε θαη κε άιινπ είδνπο κνξθέο ην ζέκα, δελ πάεη, δειαδή, άιιν. Δηιηθξηλά
δελ πάεη άιιν. Έρεηο απφιπην δίθην ζε απηά πνπ είπεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάλλε, έρεηο δίθην. Ινηπφλ, γηα ηελ Ηεξά Νδφ ηψξα. Δλλνείο,
Γεκήηξε Ρζαηζακπά, ην πάξθηλγθ ηεο Ηεξάο Νδνχ;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ρη. … . … ζηε δεμηά πιεπξά πξηλ ηελ Θαξατζθάθε. … .
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλλνείο ην κεηξφ; Κεηά ην κεηξφ;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Κεηά ην κεηξφ.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Α, εληάμεη. Δθεί λα ζαο πσ φηη είλαη ζέκα ηεο Ρξνραίαο θαζαξά.
Ξήγε πξνρζέο έγξαςε φια ηα απηνθίλεηα. Ξεγαίλεη, δειαδή. Γελ κπνξνχκε
ζαλ Γήκνο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: … πάλσ ζηελ Ηεξά Νδφ ζην νδφζηξσκα … .
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Μέξσ. Κα έηζη είλαη. Απιά ζαλ Γήκνο, ην μέξεηε φηη δελ έρνπκε
ην δηθαίσκα λα πάκε λα γξάςνπκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: … θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ θάλεη παξεκβάζεηο ζηα παξηέξηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην θαηάζηεκα έρεη θάλεη παξέκβαζε εθεί;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ πνιπθαηνηθία ελλνείο; Πηελ πνιπθαηνηθία πξηλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, λα ην δνχκε απηφ. Δηιηθξηλά δελ ην μέξσ απηφ πνπ ιεο.
Θαη ηειεηψλνληαο λα πσ γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ γίλαλε. Δίλαη πνιχ
ειπηδνθφξν, έρεη δίθην ν Θνδσξήο ν Ππειηφπνπινο, είλαη ειπηδνθφξν φηη
γίλνληαη πάξα πνιιέο εθδειψζεηο θαη πνιχ πνηνηηθέο απφ ηα παηδηά. Γειαδή,
φια ηα ζρνιεία θάλνπλ πνιχ θαιέο εθδειψζεηο. Θαη ε θα Γθαλά πνπ
παξαθνινπζεί, γηαηί πνιιέο θνξέο πεγαίλνπκε καδί ζηηο εθδειψζεηο θαη νη
πξφεδξνη ησλ ζρνιηθψλ πνπ μέξνπλ απφ ηηο εθδειψζεηο. Θαη θέηνο έγηλαλ θαη
γηα Ξνιπηερλείν πνιιέο εθδειψζεηο, πνιχ θαιέο εθδειψζεηο θαη εκείο
αμηνπνηήζακε θαη δχν ζρνιεία ζηελ εθδήισζε πνπ θάλακε γηα ην Ξνιπηερλείν.
Γειαδή, πξαγκαηηθά έλα κπξάβν ρξεηάδεηαη θαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο
θαζεγεηέο πνπ αζρνινχληαη, γηαηί μέξεηε είλαη θαη θάπνηνη θαζεγεηέο νη νπνίνη
δελ αζρνινχληαη. Απηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δνχκε. Θάπσο ζα ην ιχζνπκε απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αο πνχκε, ν Γιέδνο πνπ ήξζε ζην 1ν Ιχθεην θαη ε Βαιαβάλε,
εκάο δε καο ελεκεξψζαλε.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ην κάζακε θη εκείο εθ ησλ πζηέξσλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, πξηλ πξνρσξήζνπκε λα πσ δπν θνπβέληεο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ Ξξνεδξείνπ. Θαηαξρήλ, γηα ηελ ψξα. Δπεηδή δε ζπλεζίδνπκε λα
θάλνπκε νθηψκηζη. πήξραλ θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ Ξαξαηάμεηο
θαη ππήξρε κία δπζθνιία γηα ηε κέξα θαη ηελ ψξα. Δπηιέρζεθε ην νθηψ θαη
κηζή επεηδή Ξέκπηε είλαη εξγάζηκε θαη θάπνηνη ζπλάδειθνη δνξίδνληαη.
Λα πσ, επίζεο, γηα ηελ Θπξηαθή. Δπηιέμακε απηήλ ηελ ψξα, ζπλάδειθνη,
επεηδή είλαη κία θνξπθαία ζηηγκή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ

θαη επεηδή

πξαγκαηηθά φιεο νη Ξαξαηάμεηο, είκαζηε θαη πνιιέο, έρνπκε ηελ ηχρε, γηαηί
ηχρε είλαη απηφ, λα έρνπκε πνιιέο Ξαξαηάμεηο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Θαηαιαβαίλεηε φηη γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο, λα έρνπλ ηνλ ιφγν θαη
νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ινηπά θαη γηα λα κελ πάκε ηε καχξε λχρηα,
επηιέρζεθε απηή ε ψξα. Γηαηί είλαη κία θνξπθαία δηαδηθαζία απηή ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ηα εθηφο εκεξεζίαο, βιέπσ φηη έρνπκε αξθεηά ζήκεξα,
ζπλάδειθνη. πάξρεη κία δπζθνιία πνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηηο
δπζθνιίεο πνπ έρεη ε ππεξεζία γηα θάπνηα απφ απηά. Δίλαη φηη έξρνληαη
εθηάθησο θαη απφ ην θξάηνο, απφ παξαπάλσ. Θαη επεηδή πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα, γη’ απηφ. Ινηπφλ, λα ζαο ηα αλαθέξσ θαη
λα απνθαζίζνπκε θαηαξρήλ γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπδήηεζεο ηνπο.
Ρν έλα έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλνκή ηεο ηέηαξηεο επηρνξήγεζεο ησλ
ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, πξνο ηα ζρνιεία, πξάγκα πνπ γλσξίδνπκε φηη είλαη
απαξαίηεην. Ρν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα
θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ρν ηξίην έρεη λα θάλεη κε ηελ
πξνκήζεηα

ηξνθίκσλ

γηα

ηνπο

παηδηθνχο

ζπλάδειθνη, γηα λα πξνιάβσ θαη εξψηεζε.

ζηαζκνχο.

Δίλαη

ην

ςσκί,

36

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Λα πσ φηη έγηλε κία κεξηθή, ζα πεη θαη ν Αληηδήκαξρνο, ζα γίλεη κία
ηξνπνπνίεζε ησλ ηειψλ. Θπκάζηε φηη ζηελ θνπβέληα πνπ είρακε θάλεη γηα ηα
ηέιε απνξξίθζεθαλ. Δίρακε πεη, είρακε βάιεη θάπνηεο θαηεγνξίεο θνηλσληθέο
πνπ απαιιάζζακε. Απηφ, βέβαηα, απνξξίθζεθε, έρνπκε κηα κεξηθή απφξξηςε
απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα πνπ νπζηαζηηθά είλαη έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο
αληίιεςεο πνπ επηθξαηεί ζην θξάηνο απηή ηε ζηηγκή. Γηα λα πξνρσξήζνπκε,
ζπλάδειθνη, θέξλνπκε ην δήηεκα απηφ πνπ αθνξά ηα ηέιε θαη ηε κεξηθή
ηξνπνπνίεζε ζηα ηέιε θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ, πεδνδξνκίσλ θαη ινηπά.
Θαη ην ηειεπηαίν είλαη ε έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηεο ζρνιηθήο
επηηξνπήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έρεηε πάξεη ηηο απνθάζεηο θαη επεηδή
πξνθχπηεη θαη κία θνπβέληα γηα απηφ ην δήηεκα, πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε
έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρν θέξλνπκε θαη απηφ σο εθηφο εκεξεζίαο.
πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε, ζπλάδειθνη, λα ζπδεηεζνχλ; Θχξηε Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γλσξίδεηε απφ πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο κνπ φηη έρσ
επηκείλεη φηη εάλ ηα ζέκαηα ηα νπνία έξρνληαη εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο δελ
έρνπλ επείγνλ θαη έθηαθην ραξαθηήξα, δελ κπνξνχκε λα ηα πηνζεηήζνπκε θαη
απφ φηη άθνπζα δελ ππάξρεη θάπνηα αηηηνιφγεζε γηα θάπνην ζέκα φηη έρεη απηφ
ηνλ ραξαθηήξα. πάξρεη θάπνην πξφβιεκα εκεξνκεληψλ; πάξρεη θάπνην
πξφβιεκα ρξνλνδηαγξάκκαηνο; Αλ ππάξρεη ηέηνην, επραξίζησο λα καο ην
εμεγήζεηε θαη λα ην δερηνχκε. Αλ δελ ππάξρεη, δελ απνδερφκαζηε ηα εθηφο
εκεξεζίαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, νη δχν δηαγσληζκνί, δε λνκίδσ φηη ζα κπνξέζνπκε
λα αθήζνπκε ηνλ Γήκν ρσξίο θαχζηκα θαη ρσξίο ςσκί ηα παηδηά ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο. Απφ εθεί πεγάδεη ην θαηεπείγνλ. Ρν ζέκα ηεο ζρνιηθήο
επηηξνπήο, μέξεηε φηη γηα λα θιείζεη ν απνινγηζκφο, ρξεηάδεηαη λέα δηαδηθαζία,
ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Φιεβάξε. Κεζνιαβνχλ γηνξηέο θαη
φια απηά. Ξξέπεη λα έξζεη γξήγνξα, γηαηί, αλ δείηε, ππάξρεη έλα ζέκα, αλ
έρεηε δεη ην εηζεγεηηθφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είρε ζπλεδξηάζεη. Θα πεη θαη ε Ξξφεδξνο. Γελ είρε
νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ε ζρνιηθή επηηξνπή, γη’ απηφ θαη ην θέξλνπκε
εθηφο εκεξεζίαο. Ρψξα, αλ ζέιεηε ηα ηέιε λα κελ ηα ςεθίζνπκε, γηαηί δελ ηα
ζεσξνχκε επείγνληα, εκείο δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα λα απνζπξζεί. Αιιά
είλαη ηππηθφ ην δήηεκα. Γελ μέξσ αλ άιινο ζπλάδειθνο έρεη αληίξξεζε. Γε
θαίλεηαη λα ππάξρεη αληίξξεζε. Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ. Λα μεθηλήζνπκε
απφ απηά, ζπλάδειθνη.

3ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηνπ άπνξνπο
δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε ζρέζε κε ηε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο θαη ηνπο άπνξνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. πσο ην
εηζεγεηηθφ. πάξρεη αληίξξεζε ή εξψηεζε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Πχκθσλνη. Τεθίδεηαη, ινηπφλ, κε παξψλ ηεο Ξαξάηαμεο
ηνπ θ. Ληεληαθνχ.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε
κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 2ν εθηφο εκεξεζίαο. πάξρεη εξψηεκα; πάξρεη
αληίξξεζε; Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ςεθίδεηαη κε παξψλ ηεο Ξαξάηαμεο ηνπ θ.
Ληεληαθνχ.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
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Θαηαλνκή 4εο επηρνξήγεζεο Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πξνο ηα ζρνιεία
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Γηα

ην

1ν

εθηφο

εκεξεζίαο.

πάξρεη

αληίξξεζε;

ρη,

ζπλάδειθνη. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ςεθίδεηαη κε παξψλ ηεο Ξαξάηαμεο ηνπ θ.
Ληεληαθνχ.

4ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Κεξηθή ηξνπνπνίεζε δεκνηηθψλ ηειψλ - Θαζνξηζκφο ηέινπο ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ην 4ν ζέκα εθηφο εκεξεζίαο. πάξρεη εξψηεκα; Αληίξξεζε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηφ απνξξίθζεθε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη. Θχξηε Κνζρνλά, γηα ηα ηέιε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Έρεη απνξξηθζεί κεξηθψο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε φζνλ αθνξά
ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηνπο πνιχηεθλνπο, φιεο απηέο
ηηο θαηεγνξίεο, δειαδή, πνπ θαη πέξπζη ηηο είρακε βάιεη θαη είραλ αθπξσζεί.
Βέβαηα, θέηνο, καο έβαιε θαη έλα άιιν ε Απνθεληξσκέλε. Θεψξεζε φηη
έρνπκε βάιεη πνιχ πςειφ ζπληειεζηή ζηηο ηξάπεδεο, ζηα ζνχπεξ κάξθεη θαη
ζηηο κεγάιεο, πάλσ απφ 6.000 ηεηξαγσληθά κέηξα επηρεηξήζεηο, θαη καο είπε
φηη πξέπεη απηφ λα ην πξνζαξκφζνπκε κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο πνπ
είλαη, αλ ζπκάκαη θαιά ηψξα, ην 4,05 απφ 4,49.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: πάξρεη κία λνκνινγία ηελ νπνία πνηέ δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχζε
ε

Απνθεληξσκέλε

ζε

φιεο

ηηο

απνθάζεηο

κέρξη

ηψξα.

Φέηνο

ηελ

ρξεζηκνπνίεζε. Ζ νπνία έιεγε φηη γηα ηνπο ρψξνπο πάλσ απφ 6.000
ηεηξαγσληθά ππνινγηδφηαλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ηνπο ζπλαξηνχζε
άκεζα ηνπο ηεισληαθά ειεχζεξνπο ρψξνπο κε ηνλ θαηψηαην ζπληειεζηή γηα
ηηο θαηνηθίεο. ια ηα ηέιε, δειαδή, έρνπλ πεξάζεη ηφζα ρξφληα κε απηφλ ηνλ
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ηξφπν, θέηνο δελ ην έθαλε απνδεθηφ. Κε απηέο, ινηπφλ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο,
δηνξζψλνπκε ηα ηέιε θαη ηα μαλαθέξλνπκε. Ζ γεληθή θηινζνθία δελ αιιάδεη,
απιά δηνξζψλνληαη σο πξνο απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία ησλ ηεισληαθά ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη θαηαηίζεληαη πάιη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δπίζεο, λα πσ φηη ε ίδηα πνπ είρε ππνγξάςεη ηα ηέιε φιεο ηηο
πξνεγνχκελεο ρξνληέο, ε ίδηα θέηνο μαλαβξήθε φηη ε θαηεγνξία απηή ήηαλ … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ,
πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. πάξρεη θαλέλα ζέκα, ζπλάδειθνη;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λα πσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ππκθσλνχκε. Θέισ λα δεζκεπηεί ν Αληηδήκαξρνο φηη
κέρξη ηελ Θπξηαθή πνπ ζα θνπβεληηάζνπκε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, λα κνπ θέξεη
κία απάληεζε απφ ηε λνκηθή ππεξεζία γηα ην ηέινο πεξηβαιινληηθψλ. Ρν έρσ
πεη πνιιέο θνξέο, ε θα Θνχιπα γλσξίδεη. Δίλαη έλαο Λφκνο πνπ έρσ πεη πάξα
πνιιέο θνξέο, απφ ηελ επνρή Καξαβέιηα, λα εμεηάζνπκε, λα δνχκε, ηέινο
πεξηβαιινληηθψλ ρξήζεσλ. Ξαξαπέξα, ζα ην ςάμεηε, ζα ην βξείηε, ην έρσ πεη
θαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε. Κε αθνξκή απηφ ην ζέκα, επεηδή εκπιέθεηαη εδψ,
καο θαηεβάδνπλ, λα δνχκε πνπ αλεβάδνπκε. Αο έρνπκε κία γλψκε. Δπραξηζηψ.
Ρν ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Δκείο είρακε θαηαςεθίζεη ηελ αξρηθή απφθαζε. Κε ην ίδην
ζθεπηηθφ θαηαςεθίδνπκε θαη ζήκεξα. Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ.
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5ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Κεξηθή ηξνπνπνίεζε δεκνηηθψλ ηειψλ - Θαζνξηζκφο ηειψλ
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ; Φαληάδνκαη ην
ίδην, έηζη; Θαηά πιεηνςεθία.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λνκίδσ. Έρνπλ ζηαιεί ειεθηξνληθά απηά;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζηαινχλ.

6ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Έγθξηζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ Πρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2014.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν επφκελν ζέκα, ην ηειεπηαίν εθηφο εκεξεζίαο. Λα δψζνπκε
ηνλ ιφγν ζηελ θα Θεξκνχ, ηελ Ξξφεδξν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπακε, ήηαλ ην 2ν. Ζ θα Θεξκνχ έρεη ηνλ ιφγν.
ΘΔΟΚΝ:

Ππλεδξίαζε ε ζρνιηθή επηηξνπή ζηηο 13/11 κε ζέκα ηνλ

απνινγηζκφ ηνπ 2014, ν νπνίνο λα πσ, βάδνληαο ζε παξέλζεζε, φηη
θαζπζηέξεζε

γηαηί

έγηλαλ

έιεγρνη

επαλεηιεκκέλσο,

γηαηί

φπσο

ήδε

δηαπηζηψλεηαη είλαη ειιεηκκαηηθφο. πάξρεη έλα πνζφ εθηά ρηιηάδσλ είθνζη έμη
πνπ είλαη ζε έιιεηκκα. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρσ βεβαίσζε απφ ηνλ
πξνεγνχκελν ππφινγν φηη 31/12/2013 ππήξραλ κεηξεηά ζηα ρέξηα ηνπ, ην
αληίζηνηρν ζρεδφλ πνζφ, ηα νπνία δελ παξέιαβα φηαλ ζηηο 20/11/2014
αλέιαβα σο Ξξφεδξνο - έρσ ην πξαθηηθφ ηεο παξαιαβήο, φπνηνο ζέιεη λα ην
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δεη - ζεσξείηαη φηη ην πνζφ αληηζηνηρεί ζε εθείλελ ηελ πεξίνδν ηελ
πξνεγνχκελε ηνπ νηθνλνκηθά ππφινγνπ.
Λα πσ ζαλ ηζηνξηθφ φηη θιήζεθε ν θ. Κπαινδήκαο. Γελ κπνξνχζε λα έξζεη
ζηελ

πξψηε

ζπλεδξίαζε.

Νχησο

ή

άιισο,

βέβαηα,

ν

απνινγηζκφο

ηζνζθειίδεηαη ηνλ επφκελν ρξφλν, δελ κπνξεί λα ηζνζθειηζηεί έλαλ ρξφλν
κεηά, έζησ θαη αλ πξνζθνκηζηνχλ παξαζηαηηθά ή νηηδήπνηε άιιν ηξφπν. Θαη
λα πσ ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν φηη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο
ζρνιηθήο, πνπ εθφζνλ ςεθίζηεθε ζαλ ειιεηκκαηηθφο έπξεπε λα απνθαζίζνπκε
αλ ζα πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηα λνκηθά κέηξα ή φρη. Ν θ. Κπαινδήκνο ν
νπνίνο επίζεο είρε ελεκεξσζεί είρε θαηαζέζεη ηελ ίδηα κέξα ην πνζφ ζε
ινγαξηαζκφ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, ην αληίζηνηρν πνζφ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη
θάπνηα εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη. Ν θ. Θέληξεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Πηελ απφθαζε 19/11 ιέηε απνθαζίδεη νκφθσλα ηε ιήςε
απφθαζεο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. Πηε ζπλεδξίαζε
απηή ν θ. Κπαινδήκαο ζαο θαηέζεζε εθηά ρηιηάδεο είθνζη έμη επξψ - έηζη δελ
είλαη; - πξνθαλψο ηα βξήθαηε ζε θάπνηνλ ινγαξηαζκφ. Γηαηί δελ πήξε
απφθαζε ζε εθείλελ ηε ζπλεδξίαζε, εθφζνλ είραλ θαηαηεζεί, αλ εζείο ζα
πξνζθχγεηε ζε λνκηθέο ελέξγεηεο ή κε λνκηθέο ελέξγεηεο θαη ην παξαζέηεηε ην
ζέκα ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή, απφ απηφ πνπ θαηαιαβαίλσ. Κπνξείηε
λα ην εμεγήζεηε απηφ;
ΘΔΟΚΝ: Ν θ. Κπαινδήκαο ηελ ίδηα κέξα ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο, φπσο
είπα θαη πξνεγνπκέλσο, είρε θαηαζέζεη ζε ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο ηεο
ζρνιηθήο ην αληίζηνηρν πνζφ. Θαη κε ελεκέξσζε φηη ην έρεη θαηαζέζεη. Έηζη
βξήθακε θαη ην πνζφ φηη φλησο ήηαλ θαηαηεζεηκέλν. Απφ εθεί θαη πέξα, επεηδή
ν ζθνπφο ν δηθφο καο ήηαλ λα απνδνζεί ην αληίζηνηρν πνζφ ζηε ζρνιηθή φπνπ
αλήθε, ν πξψηνο ζθνπφο. Ν δεχηεξνο λα ζπδεηεζεί. Λα δηεπθξηλίζσ φηη φιεο νη
Ξαξαηάμεηο δελ ήηαλ ζε εθείλελ ηε ζπλεδξίαζε, νχηε ζηελ πξψηε, νχηε ζηε
δεχηεξε. Θα ήηαλ θαιφ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζε έλαλ άιινλ ρψξν. Γη’ απηφ
ήξζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.

42

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Θαη επεηδή ν ζθνπφο ν δηθφο καο είλαη αθελφο ηα ιεθηά λα επαλέιζνπλ εθεί
πνπ αλαινγνχλ βέβαηα θαη φηη δελ κπαίλνπκε ζε θάπνηα δηαδηθαζία
ζπλδηαιιαγήο θαη ζαθψο λα δψζνπκε θαη ηνλ ρξφλν θαη ζην Ππκβνχιην θαη
ζηηο Ξαξαηάμεηο, αιιά θαη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή εθ λένπ ζε έλαλ δεχηεξν
ρξφλν λα ζθεθηεί θαη λα δνχκε αλ ζα απνδψζνπκε λνκηθέο επζχλεο ή φρη. Γελ
ππήξρε θάπνην άιιν ζθεπηηθφ, δειαδή. Λα κελ είλαη ελ ζεξκψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιν εξψηεκα, ζπλάδειθνη; Ν θ. Ρζαηζακπάο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ζ ζέζε καο, σο εθηφο εκεξεζίαο ζέκα, πνπ είπακε, είλαη
γλσζηή θαη παξακέλεη. Υζηφζν, φκσο, επεηδή άθνπζα ηελ εηζεγήηξηα εδψ ηνπ
ζέκαηνο φηη ε πξφζεζε ηνπο είλαη ην δήηεκα λα κε ζπδεηεζεί ελ ζεξκψ θαη λα
κε ιεθζνχλ απνθάζεηο ελ ζεξκψ. Γελ κπνξψ λα θαηαλνήζσ πσο απηφ
ζπλδπάδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο σο έθηαθην ζέκα, πνπ θαηαλνείηε
φινη φηη πξνθαλψο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ε ελεκέξσζε απηή πνπ πξέπεη
πξνθεηκέλνπ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ελ ςπρξψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΟΚΝ: Ππγγλψκε. Γελ απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ζ ζρνιηθή
επηηξνπή απνθαζίδεη.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λα απνθαζίζνπλ ελλνψ κε ηελ έλλνηα κηαο ζπδήηεζεο, ε
νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη κία ιήςε απφθαζεο ή φρη.
ΘΔΟΚΝ: Κα απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα ηνλ απνινγηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδεηάκε ηνλ απνινγηζκφ, θ. Ρζαηζακπά.
ΘΔΟΚΝ: Θαη ςεθίδνπκε ηνλ απνινγηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ν απνινγηζκφο πξέπεη λα ςεθηζηεί γηα λα είλαη εληάμεη θαη ε
επηηξνπή θαη κέζα ζηα φξηα πνπ πξέπεη.
ΘΔΟΚΝ: Σξνληθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηα ρξνληθά φξηα πνπ πξέπεη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη άιιν εξψηεκα; Ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ ζέισ λα θαηαιάβσ ην εμήο. Έξρεηαη κία πξψηε
απφθαζε εδψ, ε 10 ηνπ 2015, πνπ ιέεη φηη δηαπηζηψλεη ην έιιεηκκα απηφ ελ
πάζε πεξηπηψζεη. Έξρεηαη ζηε ζπλέρεηα ε 13 ηνπ 2015 θαη ιέεη φηη απηά ηα
ιεθηά, ην έιιεηκκα απηφ, θαηαηέζεθαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ. Βιέπσ, ινηπφλ, εδψ
πίζσ, πνπ ιέεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζε επφκελε
ζπλεδξίαζε.
Ρν εξψηεκα κνπ είλαη ην εμήο. Δκείο θαινχκαζηε εδψ ηψξα λα εγθξίλνπκε ηνλ
απνινγηζκφ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, έηζη φπσο έξρεηαη κε ηα ιεθηά φπσο
κπήθαλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ κπήθαλ κέζα, γηα λα πνχκε λαη ή φρη; Ή ζα
ππάξμνπλ άιιεο ελέξγεηεο ή άιιε ζέζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φηη απηφ
έγηλε ζσζηά; Ξέξα απφ ην νηθνλνκηθφ ζέκα, εγψ ηα έβαια ηα ιεθηά. Θαη
λνκηθφ ζέκα ππάξρεη, αιιά ππάξρεη θαη εζηθφ δήηεκα γηα κέλα. Ξέξα απφ ην
λνκηθφ ζέκα πνπ ππάξρεη.
Γειαδή, απηφ λνκηθά ζα ζαο πσ πσο ιέγεηαη. Έρσ έλα έιιεηκκα, δελ θάλσ
απηή ηε ζηηγκή δίθε πξνζέζεσλ θαη νχηε ζίγσ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηνο ηνπ
νπνηνπδήπνηε. Ρα θέξλσ ηα ιεθηά. Λνκηθά, ινηπφλ, απηφ ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί έκπξαθηε κεηάλνηα θαη λα είλαη ειαθξπληηθφ, ιέσ, κε ηελ απζηεξή
λνκηθή γιψζζα. πάξρεη, φκσο, θαη έλα εζηθφ δήηεκα. Γφζεθαλ εμεγήζεηο γηα
απηφ ην πξάγκα ζηε ζρνιηθή επηηξνπή; Κε ηα δεδνκέλα, ινηπφλ, απηά, έηζη
φπσο έρεη, εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξψ λα ην ςεθίζσ.
ΘΔΟΚΝ: Βέβαηα, λα δηεπθξηλίζσ φηη απηήλ ηε ζηηγκή επί ηεο νπζίαο
θνπβεληηάδεηαη ε πξψηε απφθαζε, δηφηη ν απνινγηζκφο έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηα ςήθηζε σο έρεη. Νχησο ή άιισο, ν ηζνζθειηζκφο γίλεηαη ην
2015, ζα έξζεη ηνπ ρξφλνπ, δειαδή. Γελ έξρεηαη απηήλ ηε ζηηγκή.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ θαηάιαβα. … .
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα εμεγήζσ ιίγν. Ζ ζρνιηθή επηηξνπή καδεχηεθε
θαη έθεξε λέα εηζήγεζε κε ειιεηκκαηηθφ, πσο ην ιέλε, κε απνινγηζκφ πνπ δε
ζπκθσλεί. Ιείπαλε απηά ηα ιεθηά. Γηαπηζηψζεθε φηη έιεηπαλ απηά ηα ιεθηά.
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Απηή, ινηπφλ, ε απφθαζε έηζη θη αιιηψο πξέπεη λα έξζεη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηαηί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη, εγθξίλεη. Αλ δελ εγθξίλεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ θιείλεη ν απνινγηζκφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε, ζπλάδειθνη, ιίγν. Ξέξα απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ
νηθνλνκηθά ππφινγνπ λα θέξεη ηα ρξήκαηα, έηζη θη αιιηψο πξνηείλεηαη ν
πξνυπνινγηζκφο λα ςεθηζηεί ειιεηκκαηηθφο. Έηζη θη αιιηψο. Γηαηί απηά ηα
ιεθηά ιείπνπλ. Αθφκε θαη αλ ήξζαλ, απηφ ζα θαλεί ζηνλ απνινγηζκφ ηνπ
2015. Άξα, ινηπφλ, εκείο ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ ςεθίδνπκε. Ήξζε,
φκσο, θαη ε άιιε απφθαζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο γηαηί αθξηβψο εγείξνληαη
εξσηήκαηα, φπσο ηα έβαιε ν ζπλάδειθνο ν Αζπξνγέξαθαο, θαη γηα λα γίλεη
ζπδήηεζε.
Έηζη θη αιιηψο, κηα ηέηνηα ζπδήηεζε ζα πξνέθππηε απφ ηηο εξσηήζεηο. Γε ζα
πξνέθππηε; Πηε ζρνιηθή επηηξνπή ππάξρνπλ ιατθά κέιε απφ πνιιέο
Ξαξαηάμεηο θαη ππάξρνπλ θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ. Γε γίλεηαη ηίπνηα ελ
θξππηψ θαη γηα απηφ έξρεηαη εδψ πέξα λα θνπβεληηαζηεί. Λνκίδσ ήηαλ
μεθάζαξν απηφ. πάξρεη άιιν εξψηεκα απφ άιινλ ζπλάδειθν;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Τεθίδνπκε ειιεηκκαηηθφ απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ
ρξφλνπ ζα είλαη πιενλαζκαηηθφο. Αθνχ κπήθαλ απηά ηα ιεθηά, ζα
εκθαληζηνχλ ηνπ ρξφλνπ. Δληάμεη, λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ,

ππάξρεη

άιιν

εξψηεκα,

ζπλάδειθνη;

Λα

ηνπνζεηεζνχκε. Ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, λα ηνπνζεηεζνχκε. Δίλαη δπζηπρψο ε ζθιεξή γιψζζα
ησλ αξηζκψλ. Έρνπκε έλαλ εηήζην απνινγηζκφ, έλα ηζνδχγην νπζηαζηηθά, μέξεη
ν θ. Κνζρνλάο ηη ελλνψ. Θαλνληθά έζνδα-έμνδα κε απηή ηεο … ππνιφγνπ,
ηζνζθειίδεη, θ. Κνζρνλά. Απφ εθεί θαη πέξα, φκσο, ε ζρνιηθή επηηξνπή θάλεη ηε
δνπιεηά ηεο, ε ζρνιηθή επηηξνπή έρεη ιεηηνπξγήζεη, ε δηαρεηξηζηηθή ηεο πίζηε
είλαη πςειή, δελ έρνπκε λα ζθεθηνχκε θάηη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ππάξρνπζα
επηηξνπή. Δκείο ζα ην ςεθίζνπκε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δκείο επαλαιακβάλσ ςεθίδνπκε παξψλ ζηε βάζε φηη ην ζέκα
έπξεπε λα έξζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Ξεξηζψξηα ππάξρνπλ ρξνληθά, δελ
έρεη ραξαθηήξα έθηαθηνπ θαη επείγνληνο. Υζηφζν, πξέπεη λα ηνλίζσ επεηδή
ηέζεθε θαη έλα δήηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, φηη εκάο
παξακέλεη αηαιάληεπηε ε ζέζε, απηήλ ηελ νπνία έρνπκε εθθξάζεη ζην
παξειζφλ ζε ζπδεηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
φηη εκείο εμαθνινπζνχκε λα πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη δηαρεηξηζηηθφο
έιεγρνο φισλ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζηνλ
Γήκν θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζάκπα. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζέισ λα αθνχζσ ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ θ. Αζπξνγέξαθα θαη κεηά ζα απνθαζίζσ φηη ηη ζα
θάλσ. Γειαδή, ζέισ λα αθνχζσ. Έθαλε εξψηεζε-ηνπνζέηεζε ν Θψζηαο.
Θέισ λα αθνχζσ ηελ ηειηθή ηνπ γλψκε θαη ζα ηελ πάξσ ζνβαξά ππφςηλ κνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρφηε ην παίξλσ ζνβαξά ππφςηλ. Γε ζα ην ςεθίζσ θη εγψ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Ρν ζέκα έρεη δχν δηαζηάζεηο. Λνκίδσ φηη δηνηθεηηθά είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα ηνλ ςεθίζνπκε, δελ κπνξεί λα κείλεη ε επηηξνπή ρσξίο
εγθεθξηκέλν απνινγηζκφ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Αθξηβψο. Δίλαη κνλφδξνκνο λα ην εγθξίλνπκε κε ηελ φπνηα
πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία δηαπηζηψλνπκε. Θαη απηφ απφ εθεί θαη πέξα, βέβαηα,
εγείξεη κία άιιε δηάζηαζε πνπ λαη, ίζσο απνηειεί αληηθείκελν άιιεο
ζπδήηεζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενδσξαθφπνπινο.
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ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: πσο πνιχ ζσζηά είπε θαη ν θ. Γξνχιηαο, λνκίδσ φηη
νθείινπκε λα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπσο έρεη ηψξα. Γελ κπνξνχκε
λα θάλνπκε θάηη άιιν. Θα ςεθηζηεί ζηελ παξνχζα θάζε. Ρψξα, γηα ην
δεχηεξν θνκκάηη πνπ ζπδεηήζεθε ζεσξψ φηη ην φξγαλν πάιη ζα θάλεη θάπνηα
ζπδήηεζε. Θεσξψ ζα δνζνχλ θάπνηεο εμεγήζεηο, αλ δελ έρνπλ ήδε δνζεί, δελ
μέξσ ηη έρεη γίλεη, αλ ήξζε ηε δεχηεξε θνξά, αλ δελ ήξζε. Θάπνηεο εμεγήζεηο
θαη απφ εθεί ζα παξζνχλ θάπνηεο άιιεο απνθάζεηο.
Πήκεξα ςεθίδνπκε απηφ πνπ νθείινπκε λα ςεθίζνπκε. Λα πεξάζεη γηαηί δελ
κπνξεί λα γίλεη αιιηψο. Ρν ππφινηπν θνκκάηη πνπ πάεη θαη ζε κία άιιε
θνπβέληα, πάιη ζεσξψ φηη ζα γίλεη ζην αξκφδην φξγαλν φπσο είπα. Ν έιεγρνο,
ε ζπδήηεζε, θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα ελεκεξσζνχκε ίζσο θαη εκείο. Έηζη δελ
είλαη; Υξαία, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Αζπξνγέξαθα. Απηφ πνπ είπαηε. Άιινο ζπλάδειθνο πνπ
ζέιεη λα πεη θάηη; Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα, θνηηάμηε λα δείηε. Έρνπκε δχν δπλαηφηεηεο. Ζ κία
δπλαηφηεηα είλαη λα ςεθίζνπκε ηνλ απνινγηζκφ θαη λα ππάξρεη απηφ, λα
ζπλερίδεηαη ε ξνή ησλ ρξεκάησλ θαη ηα ινηπά ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη φια
απηά. πάξρεη … λα ηνλ θαηαςεθίζεηο ηνλ απνινγηζκφ, βέβαηα. Βέβαηα, πξέπεη
λα ηεθκεξηψζεη γηαηί θαηαςεθίδεηο. Θαηαςεθίδεη γηαηί, μέξσ γσ, νη δαπάλεο
επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ δελ είλαη ζσζηέο; Δίλαη ζπγθεθξηκέλνο ν
απνινγηζκφο απηήλ ηε ζηηγκή θαη πάλσ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη
λνχκεξα κηιάκε.
Απηφ ην ιέσ, γηαηί ζα βνεζήζεη θαη ηε ζρνιηθή επηηξνπή θαη απφ εδψ θαη
πέξα. Ρψξα, φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ. 31/12/2014 είλαη κελ
ηζνζθειηζκέλνο

ζαλ

απνινγηζκφο,

ζαλ

νηθνλνκηθψο

ππφινγνο

ζε

…

νηθνλνκηθνχ ππνιφγνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη φηη 31/12/2014
φηαλ πάο λα κεηξήζεηο ην ηακείν, αλ έξζεη, δειαδή, νπνηνζδήπνηε απέμσ θαη
κεηξήζεη ην ηακείν, δε ζα ππάξρνπλ απηά ηα ιεθηά. Απηή ηελ έλλνηα έρεη ηνπ
ειιεηκκαηηθνχ. Θαη απηφ ην ιέσ, επεηδή αλαθέξζεθε ην ζέκα ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ν έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο βξήθε ην έιιεηκκα,
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δε βγήθε απφ κφλν ηνπ απηφ. Γειαδή, ν έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο
βξήθε ην έιιεηκκα.
Δκείο δελ έρνπκε πξνβιήκαηα ζην λα ιέκε φηη αλ ρξεηαζηεί, νπνηαδήπνηε
λνκηθά πξφζσπα, θνηλσθειή, πλεπκαηηθά θέληξα, ΘΑΞΖ παιηφηεξα, φηη
ππήξρε, λα θάηζνπκε θαη λα δνχκε αλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο, λα
ειέγμνπκε θαη λα βξνχκε ηη γίλεηαη. Ιέκε, φκσο, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο
βξήθε ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Ρεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. Γελ ήξζαλ
θάπνηνη απέμσ γηα λα καο ην βξνπλ, ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο
επηηξνπήο. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε πάξα
πνιιέο κνξθέο ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ, φρη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ κφλν
ελδερνκέλσο, αιιά θαη ηακεηαθνχ ζε φια ηα λνκηθά πξφζσπα, φπσο έρνπκε
πεη, εδψ θαη δεθαπέληε ρξφληα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην αθνχζακε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ ην θάλνπκε ηξηάληα, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα δηθαζηηθά
έξρνληαη ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ζηνλ Γήκν, γη’ απηφ.
Ππλάδειθνη, γηα λα μεθαζαξίζνπκε θάηη γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. Δκείο
ζαλ

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην,

εξρφκαζηε

λα

εγθξίλνπκε,

μαλαιέσ,

ηνλ

απνινγηζκφ. Ρν ζέκα πνπ ηίζεηαη απφ ηελ φιε ηζηνξία, ην εζηθφ πνπ έβαιε ν
θ.

Αζπξνγέξαθαο,

εκείο

ζαλ

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

νθείινπκε

λα

ην

αλαθέξνπκε. Απφ εθεί θαη πέξα, ππάξρεη ε ζρνιηθή επηηξνπή πνπ ε ίδηα είλαη
αξκφδηα γηα ηα ππφινηπα. Δμνχ θαη ην απφ θάησ, ην απνθαληηθφ, πνπ ιέεη φηη
ζπλάδειθνη φηη εδψ ζα μαλαζπλεδξηάζεη κε ήξεκν ηξφπν λα δεη απηήλ ηελ
πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο. Γηα λα μεθαζαξίζνπκε, λα κε κέλνπλ θαη θελά ή ζνιά
ζεκεία φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ρψξα, αλ ζέιεη θαλείο πνιηηηθά λα ζρνιηάζεη ην δήηεκα, θάζε Ξαξάηαμε αο
πάξεη ηελ επζχλε ηεο. Άιισζηε, νη Ξαξαηάμεηο ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο
εθπξνζσπνχληαη θαη κάιηζηα λνκίδσ φιεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη φιεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη. Ξάλησο, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε
δεπηεξνβάζκηα, δελ πιεηνςεθεί ε δεκνηηθή αξρή. Ζ δπλαηφηεηα δεκνθξαηίαο,
δειαδή, έρεη εμαληιεζεί, λνκίδσ, ζηηο επηηξνπέο. Θα γίλεη ζπδήηεζε θαη
μαλαιέσ φηη φπνηνο ζέιεη λα βάιεη νπνηνδήπνηε δήηεκα γηα απηήλ ηελ πιεπξά
ηνπ ζέκαηνο. Θαηά πιεηνςεθία, ινηπφλ, ςεθίδεηαη ν απνινγηζκφο. Λα
πεξάζνπκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο 14εο Αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλ. έηνπο 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 1ν ζέκα. Ξήξαηε ην εηζεγεηηθφ ιίγν θαζπζηεξεκέλα, δειαδή φρη
καδί κε ην ζπλνιηθφ, ήξζε κεηά. Γελ μέξσ ν Αληηδήκαξρνο, αλ ζέιεη.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Αλ θαη ην είρακε ζπδεηήζεη θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζηελ
αλακφξθσζε απηή ε νπνία έξρεηαη - είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε, είλαη θαχζηκα
θίλεζεο, απνξξηκκαηνθφξα, κεηαθνξηθά

κέζα, θνιπκβεηήξην. Δίλαη

ν

δηαβαζκηθφο ζχλδεζκνο πνπ έρεη απμήζεη ε εηζθνξά ηνπ Γήκνπ θαηά εθαηφλ
δέθα ρηιηάδεο εηεζίσο, ε νπνία κπαίλεη θαη απηή πξέπεη λα πιεξσζεί. Θαη,
επίζεο, λα πσ εδψ φηη επεηδή έρνπλ έξζεη θαη είθνζη ρηιηάδεο γηα ηηο
πιεκκχξεο, γηα θαζαξηζκνχο θαη ηα ινηπά, ηα νπνία ήξζαλ αθνχ είρακε ζηείιεη
ην εηζεγεηηθφ ζαλ εγθεθξηκέλν απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ζηελ αλακφξθσζε ζα
κπνπλ θαη απηά ηα είθνζη ρηιηάξηθα, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη
πιεξσκέο ησλ αλζξψπσλ πνπ βνεζήζαλε ζηνπο θαζαξηζκνχο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

εξψηεκα,

ζπλάδειθνη;

ςεθίδνπκε νκφθσλα; Νκφθσλα, ινηπφλ.

πάξρεη

αληίξξεζε;

Ρν
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 - ιφγσ παξαγξαθήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη εξψηεκα; Θχξηε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κε κεγάιε κνπ ζιίςε είδα φηη νη βεβαηψζεηο ησλ ππνινίπσλ απηφ ζα ην θαηαζέζσ πξνο γλψζε θαη ζπκκφξθσζε φισλ καο φζνη έρνπκε
αζθήζεη δηνίθεζε, φζνη αζθνχκε θαη φζνη πξνθαλψο ζην κέιινλ ζα αζθήζνπλ
δηνίθεζε ζε απηφλ ηνλ Γήκν. Ζ παξαγξαθή γίλεηαη ιφγσ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξαξέιεπζεο εηθνζαεηίαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Απηφ ζεκαίλεη, αγαπεηέ ζπλάδειθε, θαη δελ απεπζχλνκαη ζε
εζάο, αιιά ράξηλ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ξεηνξηθήο ζε εζάο, θ. Κνζρνλά,
ζεκαίλεη φηη επί είθνζη ρξφληα θάπνηεο δεκνηηθέο αξρέο, θάπνηνη ππεξεζηαθνί
μερλάγαλε θάπνηεο απαηηήζεηο. Απηφ πνπ κε ζηελαρσξεί επηπιένλ είλαη πνπ δε
γξάθνληαη ηα νλφκαηα απηψλ ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, αιιά έρνπκε ηνλ
αξηζκφ ηνπ παξαζηαηηθνχ ηεο βεβαίσζεο, έρνπκε ηελ εκεξνκελία ηεο
βεβαίσζεο θαη δίπια ην πνζφ θαη ηελ αηηηνινγία ηεο παξαγξαθήο. Ρν ιέσ, εγψ
δε ζα ην ςεθίζσ. Δκείο γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, δε ζα ην ςεθίζνπκε.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαηαξρήλ, ε παξαηήξεζε είλαη πνιχ ζσζηή. Δίθνζη ρξφληα θαη
απηφ πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε θαη απφ εδψ θαη πέξα λα κε ζπλερίδεηε ζρνηλί
θνξδφλη. Γηα απηήλ ηελ παξαηήξεζε πνπ θάλεηο ηψξα, ην απνζχξνπκε θαη ην
θέξλνπκε ζην επφκελν κε ηα νλφκαηα. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζε
εκάο. Θέισ λα πσ φηη δελ ππάξρεη θάπνην ζθεπηηθφ πίζσ απφ ην νπνίν.
Ξξαγκαηηθά, ην απνζχξνπκε θαη ζα έξζεη κε νλφκαηα ζπγθεθξηκέλα γηα πνηνο
αθνξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνζχξεηαη ην 2ν ζέκα, ζπλάδειθνη.
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3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ή κε ρξεψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 3ν. Θχξηε Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γελ μέξσ, αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ξξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθά θαη αλήθεη ζε άιινλ ην απηνθίλεην.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θάπνην άιιν δήηεκα, ζπλάδειθνη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ςεθίδνπκε, ινηπφλ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θα ζαο πσ. Γηα παξάδεηγκα, άκα δείηε ζε πνιιά … νηθνπέδσλ,
κεηά απφ ρξφληα έξρεηαη λα θάλεηο βεβαίσζε θαη ζνπ ιέεη ν άιινο εγψ ην έρσ
πνπιήζεη, δελ ην έρσ, ην ζπκβφιαην είλαη δηθφ κνπ. Πην θέξλεη αλαγθαζηηθά,
αξρίδεηο θαη δηαγξάθεηο νθηψ, δέθα, έληεθα, δψδεθα, δεθαηξία, θάλεηο δέθα
εγγξαθέο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ,

κε

ηελ

παξαηήξεζε

ηνπ

ζπλαδέιθνπ

Ππειηφπνπινπ, ζπκθσλνχκε νκφθσλα; Νκφθσλα.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί αηηήκαηνο γηα δηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ.

ηνπ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 4ν. πάξρεη εξψηεκα; Αληίξξεζε; Ππλάδειθνη, ιίγε
εζπρία.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ν Γηαιειήο Γηψξγνο ήξζε εδψ, πιήξσζε, ιέεη εκέλα παηδηά,
εκέλα δε κε εηδνπνηήζαηε πνηέ φηη ρξσζηάσ απηά ηα πξάγκαηα, απηέο ηηο
βεβαηψζεηο απφ ΡΑΞ. Ρνπ δείμακε ηε δηεχζπλζε, απηή ε δηεχζπλζε, ιέεη, δελ
είλαη ζε κέλα, πνπ ππήξραλ ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο απφ παιηά θαη πήγαηλαλ
νη βεβαηψζεηο. Δγψ ιέεη κε απηήλ ηε δηεχζπλζε δελ έρσ θακία ζρέζε, δελ
μέξσ πσο έρεη βξεζεί απηή ε δηεχζπλζε εθεί. Ξιήξσζε ν άλζξσπνο ην ΡΑΞ
θαη απιά δελ ηνπ βάδνπκε ηηο πξνζαπμήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλνχκε; Νκφθσλα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ καο (ζρεη: 93/2015 Απφθαζε ΔΞΕ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 5ν. Ρψξα ιείπεη ν ζπλάδειθνο ν Κφζρνο. Ξξφθεηηαη γηα ην
πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη ζην πξψελ ηέξκα ηνπ δάζνπο, ην νπνίν είρε δεηήζεη
λα πάεη Ηεξά Νδφο θαη Εεθχξη ζην ξεχκα εμφδνπ πξνο ην Γαθλί. Ξελήληα
κέηξα απφ ηε δηαζηαχξσζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο πήξε απφθαζε. Θξίλεη φηη δελ
πξέπεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, κηιάκε Ξαπαλδξένπ θαη Θαιαβξχησλ, είλαη ηέξκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζέζε πνπ αηηήζεθε είλαη ζην Κεηξφ. Ξην πάλσ απφ ην Κεηξφ,
εθεί πνπ έιεγε πξηλ ν θ. Ρζαηζακπάο γηα ηα απηνθίλεηα θαη πην πάλσ ηηο
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παξεκβάζεηο. Δκείο θξίλνπκε, έθξηλε, δειαδή, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο φηη
εθεί πέξα δε βνεζάεη. Νχηε ην πεδνδξφκην έρεη ηέηνην θάξδνο γηα λα κπνξεί
λα ζηεζεί πεξίπηεξν. Θα δεκηνπξγήζεη θαη πξφβιεκα, δειαδή εθεί.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γελ ππάξρεη πεξίπηεξν άιιν;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ ηελ ΔΙΔ, Θνδσξή. Ξελήληα κέηξα απφ ηε δηαζηαχξσζε
Ηεξάο Νδνχ θαη Εεθχξσλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ππάξρεη εξψηεκα, ζπλάδειθνη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ απφξξηςε. Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ηελ
απφξξηςε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζε εθείλν ην ζεκείν θαη δεηάεη απφ
ηνπο ηδηνθηήηεο λέα ζέζε. Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κε αθνξκή θαη παιαηφηεξεο ζπδεηήζεηο γηα άιια πεξίπηεξα,
είρακε δεηήζεη λα ππάξμεη έλα εληαίν ζρέδην θαη κία εληαία αληηκεηψπηζε φισλ
ησλ αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ θαη δελ μέξσ θαη κε πνηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
πιένλ, γηαηί έρνπκε απνξξίςεη κηα ζεηξά απφ αηηήζεηο. Γελ μέξσ κε πνην
ζθεπηηθφ θάπνηεο άιιεο ζα ηηο δερηνχκε θαη αλ ηειηθά ζα θξαηάκε ηνπο ίδηνπο
θαλφλεο γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Θα ήζεια, ινηπφλ, λα ππάξμεη έλα
ζπλνιηθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεξηπηέξσλ πνπ λα θαιχπηεη θαη
ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ βάδεη ε δεκνηηθή αξρή. ρη γηα θάπνηνπο λα
ζέηνπκε ζαλ επηρείξεκα ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο νδηθήο θπθινθνξίαο ελλνψ
θαη γηα θάπνηνπο άιινπο λα ην μερλάκε. Θαη κέρξη λα γίλεη απηφ, εκείο ζα
θαηαςεθίδνπκε νπνηαδήπνηε εηζήγεζε γηα πεξίπηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο, ζπλάδειθνη, δελ έρεη κεηαθεξζεί θαλέλα πεξίπηεξν
κέρξη ηψξα, θαλέλαλ δελ έρεη κεηαθεξζεί. Γειαδή, φζα έρνπλ έξζεη ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, δελ έρνπκε δψζεη ζε θαλέλαλ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζα ην πνχκε, ην έρνπκε παξαθάησ, είλαη ην παξαθάησ,
Βαζίιε. Θα ην πνχκε γηαηί θαη εθεί πέξα ιέγνληαη πξάγκαηα, ηέινο πάλησλ.
Δκείο, φζν είλαη ε ζεηεία καο, δελ έρεη κεηαθηλεζεί θαλέλα πεξίπηεξν. Θαη ν
ιφγνο είλαη, ζπλάδειθνη, ζα πάκε θαη κε εληαία θξηηήξηα, αιιά ν βαζηθφο ιφγνο
είλαη φηη νη ζέζεηο πνπ πξνηείλνπλ είλαη αθαηάιιειεο. ινη ζέινπλ πάλσ ζηελ
Θαβάιαο. ρη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη θάπνηα
ζέζε πνπ

δε

δεκηνπξγεί πξφβιεκα, αιιά πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλα ηα ζεκεία πνπ δεηάλε. Θαη ζηελ
Ηεξά Νδφ, έηζη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ Ρξνραία γλσκνδνηεί, έηζη; Δκείο απνθαζίδνπκε. Φψηε,
δπζηπρψο, εκθαλή ζεκεία ζηα νπνία ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα, έρνπλ πάξεη
ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηελ Ρξνραία. Πε ζεκεία πνπ εκθαλψο ζα ππάξμεη
πξφβιεκα. Θαη γη’ απηφ πνπ θνπβεληηάζακε ζην Γαθλί θαη γηα εηνχην δσ
λνκίδσ, δε ζπκάκαη, δελ είκαη ζίγνπξνο. Ιείπεη ηψξα θαη ν Ξξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, είλαη ιίγν άξξσζηνο. Άξα θαηά πιεηνςεθία,
ζπλάδειθνη; Θχξηε Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ:

Γηα ην ζέκα ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πεξηπηέξσλ, έρνπκε

ηνπνζεηεζεί ζην παξειζφλ πνιιέο θνξέο. Λνκίδσ θαη ν Ζξαθιήο ν Γξνχιηαο
ζσζηά έβαιε ην δήηεκα. Ξξέπεη επηηέινπο θάπνηα ζηηγκή λα δνζεί απηή ε
ιχζε. Ξηζηεχσ φηη ζα είλαη θαη πξνο φθεινο ηεο πφιεο, αιιά θαη πξνο φθεινο
ησλ επαγγεικαηηψλ. Απηφ πνπ ήζεια λα πξνζζέζσ κε αθνξκή απηή ηε
ζπδήηεζε πνπ πνπ γίλεηαη ηψξα, θαηά ηε γλψκε κνπ ηα αηηήκαηα ησλ
επαγγεικαηηψλ ηα νπνία έξρνληαη ζηνλ Γήκν πξνο αλαδήηεζε ελφο άιινπ
ρψξνπ, πξνθαλψο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εκπνξηθφηεηα θαη ηελ, αλ ζέιεηε,
ηε δπλαηφηεηα ηεο επηβίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ησλ ηδίσλ
βηνπνξηζηηθά.
Ξξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ε θξίζε έρεη αγγίμεη, θαη πνιχ κάιηζηα, θαη ηα
πεξίπηεξα. Δγψ ζα ήζεια, κε αθνξκή απηή ηε ζπδήηεζε, θαη επεηδή ζα
ςεθίζνπκε ηελ Θπξηαθή ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα
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πεξηιάβνπκε κία γελλαία κείσζε ησλ ηειψλ θαηάιεςεο, ψζηε, αλ ζέιεηε, λα
δψζνπκε θαη κία κηθξή, πνιχ κηθξή αλάζα ζε απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο,
γηαηί φλησο λνκίδσ φηη ην πξφβιεκα αθνξά φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ
ρψξνπ. Δγψ ζα πξφηεηλα, αο πνχκε, θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 30-40%
κείσζε ησλ ηειψλ θαηάιεςεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κία θνπβέληα κφλν, γηαηί ζπδεηάκε αξθεηφ θαηξφ ηψξα ην ζέκα
ησλ πεξηπηέξσλ. Θνηηάμηε, ζεσξεηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξφηαζε πνπ
έθαλε θαη ν Ζξαθιήο θαη ν Γεκήηξεο είλαη ζσζηή. Αιιά μέξεηε φηη κηιάκε γηα
ιίγα πεξίπηεξα. Ζ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηέξσλ έρεη ζέζε. Δίλαη, φκσο, θάπνηα
πεξίπηεξα ηα νπνία γηαηί δε βγαίλνπλ, γηαηί ζέινπλ λα θεξδίζνπλ θάηη
παξαπάλσ, γηαηί ε ζέζε πνπ έρνπλ, ηέινο πάλησλ, είλαη αθαηάιιειε, ζέινπλ
αλ αιιάμνπλ ζέζε. Δθεί είλαη ην ζέκα, κε ιίγα πεξίπηεξα. Θαη δελ κπνξείο λα
πάξεηο ηψξα, είλαη ιίγν δχζθνιν λα πάξεηο κία ζπλνιηθή απφθαζε φηαλ δελ
μέξεηο αχξην. Κπνξεί λα έξζεη θάπνην πεξίπηεξν απφ ηα ήδε ππάξρνληα θαη λα
δεηήζεη κηα άιιε ζέζε.
Γειαδή, είλαη ιίγν έηζη πεξίεξγα ηα πξάγκαηα. Γηαηί ζπλήζσο γίλεηαη απηφ.
Δκείο, φκσο, βάδνπκε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο πνπ
δελ πξέπεη λνκίδσ ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ηηο παξαβηάζνπκε. Ξνπ είλαη
πάλσ απφ φια ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, ησλ νρεκάησλ, φζσλ θηλνχληαη
δειαδή ζε ζεκεία πνπ είλαη επηθίλδπλα αλ ηνπνζεηεζνχλ πεξίπηεξα. Θαη,
δεχηεξνλ, πξέπεη λα δνχκε θαη έλα άιιν δήηεκα. ηη θεχγνπλ πεξίπηεξα απφ
πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη πηα άιιν πεξίπηεξν. Αο πνχκε, απφ ηε Γξεγνξνχζα,
απφ ην άλσ δάζνο θαη ινηπά, κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ θαη γηα ηελ εξήκσζε
ηεο πεξηνρήο. Γηαηί ην πεξίπηεξν είλαη έλα ζηνηρείν ζε θάζε πεξηνρή. Θαη γηα
ηελ ηαιαηπσξία ησλ θαηνίθσλ πνπ πξέπεη λα πάλε θάπνηα ρηιηφκεηξα λα
πάξνπλ. Θαη ζέινπλ φια λα ζπγθεληξσζνχλ ζην θεληξηθφ Σατδάξη θαη ζηε
Ιεσθφξν Αζελψλ. Λνκίδσ φηη πάλσ ζε απηφ κπνξνχκε λα πάξνπκε κία
απφθαζε γηα απηέο ηηο ζέζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ. Κπνξνχκε, ινηπφλ, λα θαζνξίζνπκε θάπνηεο ζέζεηο θαη
εθεί.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, θαηά πιεηνςεθία, ζπλάδειθνη;

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ ζηα φξηα αξκνδηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ καο (ζρεη: 101/2015 Απφθαζε ΔΞΕ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάκε ζην επφκελν, ην 6ν.

Δίλαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο

Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ δεηάεη λα πάξνπκε εκείο απφθαζε. Δηζεγείηαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηεο ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξακνλή ηνπ
πεξηπηέξνπ ηδηνθηεζίαο Θαξαληάθνπ επί ηεο νδνχ Ξαπαλδξένπ 37 κε
επηηξεπφκελε ηελ θαηάιεςε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ, ζηάληο,
φπσο απνηππψλεηαη ζε ζρεδηάγξακκα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, ην νπνίν
ζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ρν ζρεδηάγξακκα
βξέζεθε; Ήξζε; Ρν ζρεδηάγξακκα ην έρνπκε ζηείιεη;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα πσ. Λα πσ ιίγν ηελ ηζηνξία γηα λα θαηαιάβεηε. Απηφ ην
πεξίπηεξν ήηαλ ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο. Μαθληθά απηφ ην πεξίπηεξν
εμαθαλίζηεθε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπζελά. ρη, δελ πήγε πνπζελά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σάζεθε. Ρν πεξίπηεξν ράζεθε μαθληθά.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θάπνηνο ην πήξε, ξε παηδί κνπ, ην πεξίπηεξν.

56

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζέζε ηνπ είλαη απηή. Κεηά απφ ιίγν θαηξφ εκθαλίζηεθε ν
ηδηνθηήηεο κέζσ θαη απηνχ, ηέινο πάλησλ, πνπ ζέιεη λα ην λνηθηάζεη, θαη
έβαιε ην πεξίπηεξν απηφ ιίγν πην πάλσ. ηαλ ράζεθε ην πεξίπηεξν, δελ μέξσ
αλ ππήξρε φριεζε ζηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, εγψ πάλησο πνπ έςαμα
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δελ ππάξρεη πνπζελά απφθαζε
θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο. … ζεθψζεθε θαη δελ ππήξμε θνπβέληα. Δκθαλίζηεθε
πξηλ ιίγν θαηξφ ζε κία ζέζε ιίγν παξαπάλσ. Δκείο ηνπ είπακε λα πάεη ζηε
ζέζε ηνπ, εθεί πνπ ήηαλ πξηλ θαη πνπ δηθαηνχηαη λα πάεη.
Ξξνθαλψο, εθεί ππάξρνπλ θάπνηεο αληηδξάζεηο θαη απφ ηα καγαδηά, αιιά καο
ήξζε θαη έλα έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηξεηο ζπκπνιίηεο καο ζήκεξα.
Ρνλ θ. Ζιηάδε, ηνλ θ. Κφξθν θαη ηνλ θ. Ρζηκνγηάλλε, δελ ηα βγάδσ θηφιαο,
πνπ καο ιέεη λα κε βάινπκε ζέκα γηα απηφ ην πεξίπηεξν γηαηί ε ζέζε είλαη
θαηαξγεκέλε, θαη λα θχγεη, λα κελ ππάξρεη θαζφινπ ην πεξίπηεξν. Δκείο
νπζηαζηηθά πήξακε απφθαζε λα παξακείλεη, γηαηί ν ηδηνθηήηεο δεηνχζε λα
πάεη πην πάλσ, ζην άλνηγκα ηεο πιαηείαο θαη εκείο ηνπ ιέκε φρη δε ζα παο γηαηί
ζα θιείζεηο ηελ πιαηεία θαη ζα παο ζηε ζέζε πνπ δηθαηνχζαη, εθεί πνπ ήζνπλ
θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα κεηαθηλεζείο.
Θαη κάιηζηα είπακε ζηελ ηερληθή ππεξεζία λα θάλεη έλα ζθαξίθεκα λα κπνπλ
λα ςπγεία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ θιείλεη ηνλ δηάδξνκν γηα ηελ παηδηθή
ραξά. Ρψξα εδψ νη ζπκπνιίηεο καο δεηνχλ λα κελ ην βάινπκε ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηαηί ιέεη ε ζέζε είλαη θαηαξγεκέλε. Δγψ έρσ ςάμεη, ζπλάδειθνη,
θαη ην ηκήκα. Γελ ππάξρεη πνπζελά απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ
έρεη θαηαξγήζεη ηε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ. Ξνπζελά κα πνπζελά. Απηφ
πεξίπηεξν εμαθαλίζηεθε μαθληθά θαη μαλαεκθαλίζηεθε. Έηζη έρεη ε ηζηνξία.
Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ήηαλ αξθεηφ θαηξφ θιεηζηφ. κσο, ην πεξίπηεξν πθίζηαηαη.
Γειαδή, ην θνπβνχθιην θαη εξείπην λα είλαη, ε ζέζε πθίζηαηαη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κπνξψ;
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λνκίδσ φηη γηα άιιε κηα θνξά πξνθχπηεη φηη ππάξρεη έλα ζέκα κε
ηηο ηνπνζεηήζεηο. Θαη απφ ην ραξηί πνπ είδα, πνπ αλαθέξαηε θαη εζείο, θάπνηνη
ηζρπξίδνληαη πξνθαλψο φηη ππάξρεη πνιχ θνληά άιιν πεξίπηεξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ην πεξίπηεξν απηφ ήηαλ ρξφληα εθεί θαη ην
πεξίπηεξν ηεο πιαηείαο είλαη ρξφληα εθεί. Γελ ππήξρε πνηέ ηέηνην δήηεκα,
αθφκε θαη φηαλ ππήξρε λνκνζεζία, ην μέξσ ιφγσ επαγγέικαηνο. Ρα εθαηφ
κέηξα φξηδε. Δθεί είλαη πνιχ καθξηά.
ΓΟΝΙΗΑΠ: πάξρεη έλα ζέκα ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ πεξηπηέξσλ θαη θαιφ
είλαη θάπνηα ζηηγκή λα ην δνχκε ζπλνιηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη δηαθσλία, ζπλάδειθνη; Ππκθσλνχκε λα παξακείλεη εθεί
πνπ είλαη; Ππκθσλνχκε, ινηπφλ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε
(πεδνθάλαξνπ) επί ηεο νδνχ Πηξ. Θαξαΐζθάθε-Ξι. Ζξψσλ (ζρεη:
102/2015 Απφθαζε ΔΞΕ).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 7ν. Αληηδήκαξρε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ή ν Γήκαξρνο;
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ: πήξμε έλα αίηεκα γηα ην 7ν
Γπκλάζην

γηαηί

είλαη

ζέκα

αζθάιεηαο

ησλ

παηδηψλ.

Θαηεβαίλνπλ

νη

πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ε δχλακε ησλ καζεηψλ θαηεβαίλεη απφ θάησ απφ ηελ
Θαξαΐζθάθε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζηπζέαο. Υο εθ ηνχηνπ, ζεσξήζακε θαη
ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο φηη είλαη ππνρξεσηηθφ λα κπεη έλα θαλάξη ζην
χςνο ηεο πιαηείαο. Αο έρεη θαη έλα άιιν θαλάξη πην κπξνζηά, ψζηε λα
εμππεξεηνχληαη φια ηα παηδηά απφ απηφ. Θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε, λα γίλεη

58

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

δηαγξάκκηζε θαη λα κπεη έλαο ζρνιηθφο ηξνρνλφκνο γηα ην πξφβιεκα ηεο
αζθαιείαο ησλ παηδηψλ πνπ πεξλνχλ απφ ηε Ιεσθφξν.
Γηαηί, λα ηα πνχκε θαη κε ην φλνκα ηνπο, ν θ. Γξνχιηαο ην μέξεη θαιχηεξα απφ
κέλα ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ, φηη ηα παηδηά απαγνξεχεηαη λα πεξλνχλ
ιεσθφξν θάζεηα γηα λα πάλε ζρνιείν. Γπζηπρψο, ηα ζρνιεία ηνπ Σατδαξίνπ
έρνπλ ρηηζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ
ζπγθεθξηκέλεο

αλάγθεο.

Θαη

ηα

παηδηά

κεηαθέξνληαη,

πεξλνχλ

απφ

ιεσθνξεηφδξνκνπο, ην έλα, ην άιιν θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο πσο είλαη.
Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ μέξσ αλ ζέιεη πεη θαη ν Ζιίαο δχν πξάγκαηα γηα ην ζέκα.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: ρη, απιά κα ο έρεη ην έξζεη ην αίηεκα εδψ θαη πάξα πνιχ
θαηξφ απφ ην 7ν Γπκλάζην θαη εθηφο απηνχ έρνπκε θαη άιια ζέκαηα, αιιά
λνκίδσ φηη έπξεπε λα γίλεη απηφ ην πξάγκα. Ρα παηδηά είλαη δχζθνιν λα
θαηεβαίλνπλ εθεί. πάξρεη, βέβαηα, θαη ην παξαπάλσ, ππάξρεη έλαο
ζεκαηνδφηεο, αιιά ν νπνίνο δελ εμππεξεηεί εθεί πνπ βξίζθεηαη, θαη πξέπεη λα
γίλεη ηψξα εθεί. Θεσξψ φηη είλαη δεδνκέλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξψηεκα; Θχξηε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξφεδξε, δε ζα θάλσ εξψηεκα, ζα θάλσ κία δηαπίζησζε θαη ζα
ζέζσ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζην Πψκα, ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Πίγνπξα ε
πξνζηαζία, ε αθεξαηφηεηα θαη ε δσή ησλ παηδηψλ καο δε ζπδεηηέηαη, είλαη
αδηαπξαγκάηεπηε, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. κσο, ε Πηξαηάξρνπ Θαξαΐζθάθε
μεθηλψληαο απφ ην αίζξην κέρξη θαη εθεί πνπ ζήκεξα θαινχκαζηε λα
απνθαζίζνπκε, πνπ δελ ην ζπδεηάκε, ζα ην απνθαζίζνπκε θαη ζα γίλεη. Αιιά
ζέησ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ. πάξρνπλ, θαη κε απηφ πνπ ζα κπεη ηψξα,
ηέζζεξα. Μέξεηε ηη ζπκβαίλεη; Θάπνηνη, φπσο είπε θαη ν Ζιίαο ν Βαξπηηκηάδεο,
πνπ είλαη απηφπηεο κάξηπο θάζε κέξα, ηνπιάρηζηνλ ήηαλ, θνληά ζην ζπίηη
απηφ πνπ ήηαλ θνληά ζηε Wind, ζπγγλψκε πνπ ρξεζηκνπνηψ εκπνξηθά
νλφκαηα, αιιά γηα λα γίλσ πην ζαθήο. Δίλαη άρξεζην ηειείσο. Γειαδή,
παίδνπλ ηα παηδηά, έηζη;
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Ρν επφκελν είλαη ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο. Δδψ ραίξεη θάπνηαο ιεηηνπξγίαο, δηφηη
έρνπκε ηηο γηαγηάδεο, ηνπο παππνχδεο, απηφ πνπ ζα θάλνπκε ζε ιίγν θαη εκείο,
πνπ ζα πεγαίλνπκε γηα ηε ζχληαμε - αλ πάξνπκε ζχληαμε. πάξρεη θαη ην
ζρνιείν θαη ινηπά. Άξα απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δνχκε είλαη πσο ζα ην
μαλαδνχκε απφ ηελ αξρή απηή ηε δηαξξχζκηζε γηαηί δεκηνπξγείηαη πάξα πνιχ
κεγάιν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα. Γηαηί, δπζηπρψο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πξέπεη
λα πάλε ηα παηδηά καο ζην ζρνιείν, ηελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα πάσ εγψ, ε θα
Θεξκνχ ζηε δνπιεηά ηεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: πάξρεη έλα πξφβιεκα ζε απηφ θαη πξέπεη λα ην δνχκε. Φπζηθά
ελλνείηαη φηη κπξνζηά ζηα παηδηά δε ζπδεηείηαη. Απιά έλα ζέκα. Πηελ επφκελε
πεξίνδν ηεο δηνηθήζεσο ζαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζθεθηείηε θάπνηα
θπθινθνξηαθή νινθιεξσκέλε κειέηε, λα κπεη κέζα ζηα πιάλα θαη ζηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο πξνο ηνπο κειεηεηέο φηαλ κε ην θαιφ μεθηλήζεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα πεη γηα ην ζέκα; Θχξηε
Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δπεηδή είλαη θαη ε θα Ξαλαγησηάθνπ εδψ πέξα, ιέσ ην
εμήο. Δπεηδή ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο δελ είλαη δήηεκα παηρληδηνχ θαη καο
αθνξά φινπο, λνκίδσ φηη ε Θαξαΐζθάθε ζέιεη ζπλνιηθά γθξέκηζκα θαη
μαλαθηηάμηκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, κηζφ ιεπηφ. Ιέσ απφ ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο. Ρη
ελλνψ. Δπεηδή εγψ είκαη παππνχο πνπ δελ είλαη ν Αλδξέαο, ην θαξνηζάθη ζην
θαλάξη πσο ζα ην θαηεβάζεη κηα γπλαίθα. Ξξέπεη λα έρεηο θαη άιιε κηα γπλαίθα
καδί ή λα είλαη θαη ν παππνχο θαη ε γηαγηά καδί γηα λα ην θαηεβάζεηο ην
θαξνηζάθη. Ν ΑΚΔΑ πσο ζα θαηέβεη; Θα ρνξνπεδήζεη; Γειαδή ιέσ φηη
ζπλνιηθά ιάζνο. Γεχηεξνλ, δελ είλαη ην ζέκα λα ηα κεηαθηλήζνπκε ηα ζήκαηα.
Ξξέπεη λα δνχκε φηη ζηα ζεκεία πνπ είλαη, έλαο νδεγφο πνπ έξρεηαη κε κία
ζρεηηθή ηαρχηεηα, δελ μέξεη φηη ππάξρεη θαη δελ είλαη Σατδαξηψηεο, δελ μέξεη
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φηη εθεί πέξα ππάξρεη θαλάξη. Γελ ππάξρνπλ πξνζεκαηνδφηεο, αλ ηνπο ιέσ
θαιά.
Γειαδή, φπνηνο έξρεηαη απφ ην … θαη ππάξρεη επθαηξία λα ην μειψζνπκε, ιέσ
ηψξα επεηδή ην ζπκήζεθα θαη επεηδή είκαη κεραλφβηνο, θαη ζα έξζεη ν άιινο
κε αλνηρηή ζηξνθή γηαηί είλαη παξθαξηζκέλνο ζηε γσλία ζην θαξκαθείν θαη ηα
ινηπά, ζε έθαγε. Θη έηζη θαη είλαη θαη ιίγν βξεγκέλν θαη ινηπά, παο θαηεπζείαλ
εθεί ζηα ζπκαξάθηα απέλαληη λα βάιεηο άιιν έλα θνινλάθη. Θαη δε ρξεηάδεηαη
λα ηξέρεηο πνιχ, λα πεγαίλεηο κε θαλνληθή.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη, ην μέξσ, βειηηψζεθε ην νδφζηξσκα ηψξα θαη ιίγν ε
θιήζε θαη ηα ινηπά. Ιέσ, ινηπφλ, κε αθνξκή απηφ ην ζέκα, λα ην εγθξίλνπκε,
αιιά αο ην μαλαδνχκε ζπλνιηθά, δηφηη εληάμεη νη Σατδαξηψηεο, αιιά ππάξρεη
θαη θφζκνο πνπ έξρεηαη ζαλ ηξειφο θαη ζέιεη λα βγεη ζηελ Θαβάιαο θαη είλαη
πεξαζηηθφο. Απηή ε θαηεγνξία, γηαηί πιένλ γλσξηδφκαζηε, θπθινθνξνχκε
ηφζεο ψξεο φινη καο ζην θεληξηθφ δξφκν, ε θαηάζηαζε είλαη επηθίλδπλε. Ξνπ
ζα πεξάζεηο ηνλ παππνχ πνπ δελ κπνξεί λα πεξάζεη ή δελ κπνξεί λα πεξάζεη
ζηνλ ρξφλν πνπ είλαη πξάζηλν ην θαλάξη; Γηαηί έρνπκε θαη ηέηνηα θαηεγνξία.
Αλήθσ θαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, κάλα κε ζπλνδφ, ε νπνία βαζηθά δελ
πξνιαβαίλεη ιφγσ ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο λα πεξάζεη ζην πξάζηλν. Άζε,
πνπ κε ην πνπ αλνίγεη ην πξάζηλν, αλνίγεη ην θφθθηλν λα πεξάζεη ν πεδφο,
πξέπεη λα θνηηάμεηο κήπσο θάπνηνο έξζεη κε θφξα. Ρν πξψην ακάμη ζπλήζσο
πεξλάεη, ράλεηο κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Κέρξη λα απνθαζίζεη ν άιινο λα
θνπλήζεη, είλαη πάιη. Ρέινο πάλησλ, αο ην δνχκε ζπλνιηθά. Απηφ ζέισ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο; Ν θ. Βνπιγαξίδεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Γε ζα πσ γηα ηα πνδήιαηα. Δγψ ζα πσ φηη πξνέρεη ε
αζθάιεηα, δελ ην ζπδεηψ θαζφινπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ: Ξξνέρεη ε αζθάιεηα ζίγνπξα. Αιιά δελ έρνπκε ζθεθηεί θαη
θάηη άιιν, γηαηί εγψ ην ιέσ ιφγσ ηεο δνπιεηάο πνπ έρσ θάλεη θαη θάλσ.
Έρνπκε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν θαπζαέξην κε ηα θαλάξηα λα μέξεηε. Ξνιχ
θαπζαέξην, πνιχ πεξηζζφηεξν. Ζ αλακνλή θαη ην μεθίλεκα ηνπ απηνθηλήηνπ.
Ρα μέξσ εγψ. Θάλεη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαη πεηάεη θαπζαέξην. Γειαδή,
δελ είλαη κφλν φθεινο ηα θαλάξηα. Θαη απηφ λα ην δνχκε κε κία πνην κεγάιε
ςπρξαηκία. Αιιά άκα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αζθάιεηα, αο γίλεη. Αιιά ζαο
πιεξνθνξψ φηη ηα θαλάξηα είλαη θαπζαέξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Αλ ζα δνχκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα θαλάξηα ζηελ Θαξαΐζθάθε θαη
θάηζνπκε ιίγν θαη παξαηεξήζνπκε ζην 7ν Γεκνηηθφ πσο ιεηηνπξγνχλ,
πξαγκαηηθά ζα έρνπκε εθπιήμεηο. Νη γνλείο πεξλάλε ηα παηδηά φρη απφ ην
θαλάξη. Ξεξλάλε απφ αιινχ. Ρν θαλάξη δε δνπιεχεη θαζφινπ. Θαηά πξψηνλ,
πξέπεη λα δνχκε θαη απηνί πνπ θάλνπλ ηηο αηηήζεηο γηα λα βάινπλ θαλάξη, ηα
καζήκαηα πνπ θάλνπλ ζηα παηδηά νη ίδηνη νη δάζθαινη γηα ην απφ πνχ πξέπεη
λα πεξλνχλ. Κία παηδεία, δειαδή, πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα.
Ρν κφλν θαλάξη πνπ δνπιεχεη ζηελ Θαξαΐζθάθε ζσζηά ιίγν, είλαη εθεί ζηε
ζηάζε, ζην Οεπνχζη απέμσ. Θαη ην άιιν, Αλδξέα, δε δνπιεχεη. Γηα ην δήηεκα
εθεί πνπ κηιάκε ηψξα, εγψ πηζηεχσ φηη είλαη ιάζνο. Θαηαξρήλ, έρνπκε παηδηά
Γπκλαζίνπ. Θα βάινπκε ηξνρνλφκν, πνπ είπε ν Αληηδήκαξρνο, ζηα παηδηά ηνπ
Γπκλαζίνπ; Δδψ δελ έρνπκε ζην 7ν Γεκνηηθφ, ζα βάινπκε ζηα παηδηά ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ζα βγεη ν ηξνρνλφκνο θαη ζα πεξλάεη ηελ ψξα; Σαβαιέ ζα
θάλνπλ, ζα πεξλάλε απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία.
Έλα άιιν. Ξνπ ζα ην βάινπκε ην θαλάξη εθεί; Δθεί ζηηο … πνπ γίλεηαη ν
ρακφο, πνπ έρεη θάλεη θαηάιεςε ηνπ νδνζηξψκαηνο εθεί πέξα; Έρεη βάιεη
δηάθνξα αληηθείκελα θαη έρεη θξάμεη ηνλ δξφκν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Ξξέπεη λα δνχκε ζνβαξά απηφ ην δήηεκα. Δγψ, επεηδή θαη ηα
παηδηά κνπ πεγαίλαλε ζε απηφ ην ζρνιείν, ζην 7ν Γπκλάζην, ππάξρεη έλα
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δήηεκα. Θαη έλα δήηεκα γεληθά κε ηελ Θαξαΐζθάθε, θαηά πφζνλ κπνξνχκε λα
πάκε κε ηξνρνλφκν ζηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπεηδή είκαη θάζε κέξα εθεί θαη
βιέπσ πσο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά θαη πσο ζπκπεξηθέξνληαη θαη νη γνλείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Ιπκπνπζάθε.
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: Δγψ αξπάδσ ηελ επθαηξία ηψξα θαη ιέσ φηη
φινη γλσξίδνπκε φηη ε πιαηεία, απηή ε πιαηεία ζηελ νπνία ππνηίζεηαη ζα κπεη
ην πεδνθάλαξν, ρξεζηκεχεη θαη σο παηδηθή ραξά. Θαη έρσ πεηχρεη άπεηξεο
θνξέο ηελ κπάια λα θεχγεη απφ ηελ Ξιαηεία, λα πέθηεη κέζα ζηελ
Θαξαΐζθάθε θαη ηα πηηζηξίθηα λα παίξλνπλ θφξα λα πηάζνπλ ηελ κπάια. Ίζσο
ζα έπξεπε λα κπνπλ θαη θάπνηα πξνζηαηεπηηθά θάγθεια ζην ζεκείν εθείλν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΩΟΓΗΑΓΖ: ρη άιια θάγθεια. Ππκθσλψ απφιπηα. Αιιά
επεηδή έρσ πεηχρεη πνιιά πηηζηξίθηα κέζα ζηνλ δξφκν λα θπλεγνχλ ηελ
κπάια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειείσζεο, Δηξήλε; Θπξία Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ – ΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝ: Απιά λα δηεπθξηλίζσ θάηη. Ζ
Θαξαΐζθάθε φζνλ αθνξά ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ είλαη ην φξην. Ρα παηδηά ηνπ
Γεκνηηθνχ δελ πεξλνχλ ηελ Θαξαΐζθάθε γηα λα πάλε ζην 7ν, νχηε πεξλνχλ
ηελ Θαξατζθάθε γηα λα πάλε ζην 14ν. Νη ηξνρνλφκνη ππάξρνπλ θαη ζηα δχν
ζρνιεία. Γχν ζην θάζε ζρνιείν, φπσο αληηζηνηρεί κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ
Γήκνπ. Θάζνληαη ζηηο εηζφδνπο θαη ζηηο παξάπιεπξεο νδνχο ησλ ζρνιείσλ γηα
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία. Ρα γεσγξαθηθά φξηα είλαη ζπγθεθξηκέλα,
είλαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Νθείινπλ λα
ηεξνχληαη. Θαη ην ίδην ζαθψο ηζρχεη θαη γηα ην Γπκλάζην.
Θαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, αλ ππάξρεη θάπνην ζέκα κε ην Γπκλάζην, πξέπεη λα
γίλεη κία παξέκβαζε θαη ζηε Γηεχζπλζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, ψζηε λα αιιάμεη
ιίγν ην γεσγξαθηθφ φξην γηα λα κεηαθηλνχληαη ζηελ Θαξατζθάθε θαη λα
πεξλνχλ απέλαληη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα παηδηά.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ πάλε φινη. Ζ κηζή, ε Αζηπζέα, ην κεγάιν θνκκάηη ηεο
Αζηπζέαο πάεη ζην 7ν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, ην 9ν Γεκνηηθφ θαη άιινη. Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, ην
πεδνθάλαξν ζα είλαη κία ιχζε ηψξα, γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρεη πξφβιεκα.
Υζηφζν, δε ζα γίλεη έηζη αβίαζηα Θαη απηφ πνπ είπε ν Αλδξέαο πξέπεη λα ην
πάξνπκε ππφςηλ καο θαη απηά πνπ είπε ν Θνδσξήο. Ζ ηερληθή ππεξεζία ζα
ιεηηνπξγεί. Γη’ απηφ ζπδεηάκε, άιισζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, θαη απηφ ην πήξακε ππφςηλ καο. Θα θάλνπκε θαη θνπβέληα
ζην Ππκβνχιην γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, γηαηί βγήθαλ πάξα πνιιά
ρξήζηκα ζηνηρεία. Ν Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ, ην φηη ζπδεηάκε κε ηφζν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
Θαξαΐζθάθε λνκίδσ φηη είλαη απηνλφεην. Δίλαη ε θαξδηά ηεο πφιεο, καο
ελδηαθέξεη φινπο λα ππάξρεη θαιή θπθινθνξία θαη βέβαηα αζθαιήο δηέιεπζε
απφ

ηελ

Θαξαΐζθάθε,

γη’

απηφ

θαη

ζαλ

δεκνηηθή

αξρή

πξνβιεκαηηζκέλνη, ζέινπκε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα.

είκαζηε

Δίλαη θαη ε

Γηψηα εδψ. Έγηλε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα παξνπζίαζε ηεο πξνκειέηεο
ηεο

θπθινθνξηαθήο

πξνκειέηεο.

πάξρνπλ

ηξεηο

πξνηάζεηο

γηα

ηελ

Θαξαΐζθάθε. Ακέζσο αθνχ ηειεηψζνπκε ηψξα πξνυπνινγηζκνχο θαη ηερληθά
πξνγξάκκαηα απφ εβδνκάδα, ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα παξνπζηαζηεί βέβαηα θαη
ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Πίγνπξα πξέπεη λα αιιάμεη πξέπεη λα αιιάμεη κνξθή ε Θαξαΐζθάθε, πξέπεη λα
ιεθζνχλ θαη κέηξα πνπ ζα ηελ θάλνπλ πην αζθαιή θαη βέβαηα πην
πξνζπειάζηκε γηα ηνλ θφζκν. Ξξέπεη λα ππνβαζκηζηεί ε θπθινθνξία ζηελ
Θαξαΐζθάθε. Κπνξεί λα δνχκε θαη θάπνηα άιια κέηξα πνπ ζα παξζνχλ νχησο
ψζηε λα εκπνδηζηεί, φζν ην δπλαηφλ, ε δηέιεπζε απφ ηνλ Ξεηξαηά πξνο ην
Ξεξηζηέξη θαη ηελ Δζληθή Νδφ. Θα ηα δνχκε, φκσο, απηά θαη ζηελ
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θπθινθνξηαθή κειέηε, αιιά θαη ζε παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ σο πξνο
ην δηάδσκα, ην αλ ζα γίλνπλ έηζη θάπνηεο άιιεο εξγαζίεο εθεί.
Ρψξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν, φκσο, ζέκα πνπ κηιάκε, πηζηεχσ φηη ηα
πεδνθάλαξα θαη φζν πεξηζζφηεξα πεδνθάλαξα κπνπλ, θαηά ηελ γλψκε κνπ,
είλαη θαιχηεξα, γηαηί ζα αλαθνπεί ε ηαρχηεηα. Θαη έηζη δε ζα έρνπκε θαη ηνλ
θίλδπλν αηπρεκάησλ. Δθεί ζηελ πιαηεία πξέπεη λα κπεη νπσζδήπνηε
πεδνθάλαξν. Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη δελ είλαη ηφζν εχθνια ηα πξάγκαηα γηαηί ε
Ρξνραία αληηδξά. πήξρε κία πξφηαζε ηελ νπνία είρακε θαηαζέζεη γηα
πεδνθάλαξν ζηελ νδφ Σίνπ θαη ην απέξξηςε ε Ρξνραία, επεηδή είλαη θνληά ην
θαλάξη ηεο Ηεξάο Νδνχ.
Αιιά, αλεμάξηεηα απφ απηφ, επεηδή ην πεδνθάλαξν ζηελ Ξιαηεία Ζξψσλ
εμππεξεηεί θαη ην 7ν Γπκλάζην, κηαο θαη νη καζεηέο ηεο Αζηπζέαο πεγαίλνπλ
ζην 7ν Γπκλάζην. Αιιά θαη φια ηα παηδηά ηα νπνία πεγαίλνπλ θαη παίδνπλ ζηνλ
ρψξν ηεο πιαηείαο, θαη ηνπο παππνχδεο, γηαγηάδεο, πνπ πεξλάλε, πξέπεη, θαηά
ηε γλψκε καο, λα κπεη νπσζδήπνηε. Γειαδή, δελ είλαη κφλν αίηεκα ησλ
καζεηψλ απηφ θαη ησλ γνλέσλ, είλαη αίηεκα ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο.
Ξξέπεη λα γίλνπλ δηαγξακκίζεηο θαη λα παξζνχλ, ηέινο πάλησλ, ηα κέηξα γηα
λα ληψζνπλ φζν πεξηζζφηεξν αζθαιείο φζνη πεξλάλε εθεί ηνλ δξφκν. Νπφηε,
ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε, πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ νκφθσλα, ζπλάδειθνη.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Νξηζκφο εηδηθνχ νξγάλνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο
Ξαηδφηνπσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 8ν. Έρεηε ην εηζεγεηηθφ. Ξαξαθαιψ ηνλ Αληηδήκαξρν
Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ.
ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ:

Κε

βάζε

ην

έγγξαθν

ηεο

Απνθεληξσκέλεο, πξέπεη λα νξηζηεί κία Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ Ξαηδφηνπσλ. Ζ
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πξφηαζε είλαη λα απνηειείηαη απφ έλαλ αηξεηφ θαη δχν ππεξεζηαθνχο. Ρε
Γεκνπιά ηε Καξία κε αλαπιεξσηή ηνλ Θενδψξνπ ηνλ Γεκήηξε απφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρελ Ξεθάλε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία κε αλαπιεξψηξηα
ηε Ληθνιάνπ ηελ Δηξήλε θαη ηνλ Αλδξνκίδα ηνλ Ράζν κε αλαπιεξσηή ηνλ
Θαηζαλεβάθε ηνλ Ξέηξν απφ ην ηκήκα αδεηνδνηήζεσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

πάξρεη

εξψηεκα;

Γηαθσλία;

Νκφθσλα,

ζπλάδειθνη;

Νκφθσλα.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ιήςε απφθαζεο πεξί Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Γήκνπ Σατδαξίνπ
έηνπο 2016.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέκα 9ν. Γλσξίδεηε, ζπλάδειθνη, φηη νπζηαζηηθή θνπβέληα ζα
γίλεη ηελ Θπξηαθή, απιά πξέπεη λα θαηαζέζνπκε ηελ ςήθν ησλ Ξαξαηάμεσλ.
Θχξηε Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Ξξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε ζήκεξα θαη φρη ηελ Θπξηαθή
νινθιεξσκέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπζηαζηηθά ζα θαηαγξάςνπκε ηελ ςήθν ζήκεξα. Ρίπνηε άιιν.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Βιέπσ ζε έλα επηπφιαην μεθχιιηζκα φηη ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη
ηα ηξνρνθφξα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη γχξσ ζηηο
πεληαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ θαη ζα επηκείλσ ζηελ πξφηαζε πνπ έθαλα
θαη ζηε δεκνηηθή επηρείξεζε, λα ηξέμεη ε δεκνηηθή επηρείξεζε λα ςάμεη λα
βξεη ρξήκαηα, θαη ζαλ δεκνηηθή επηρείξεζε πνπ είλαη πην επέιηθηε, γηα λα
γιηηψζνπκε ηνπο ίδηνπο πφξνπο, γηαηί βιέπσ εδψ φηη ζα κεησζνχλ πνιχ ηα
αληαπνδνηηθά καο, επελδχνληαο ζε απηά ηα πξάγκαηα. Δίλαη ε ηειεπηαία
ιχζε, ε έζραηε γηα κέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ Θπξηαθή λα ςεθίζνπκε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ
(απψλ)

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (απψλ)

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ
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ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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